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lìESUMO

I¡c¡::ain uL-tlizaclas técnicas d.e anãlise hidroqeológica, irioro
química, geológico-estrutural- e morfológica par.r compreender o

corrporLaniento lrj-drogeológicr-r clos terrcnos crisL"rlj-tros d¿r região
de Jundiaí--Sp. Os result-ados obtidos demonstram a inf luência das

condições cJ-j-rnáticias atuais e ¡.>ré-atu;ris, ev.Lclcnci,-rd;r ¡rc1-a pr:ó

¡-r::ia geometria do ".iiiifero 
corn a presenca de un espesso mant-o

de .rlteração corn val-ores mais freq{lentes cle espessura enl-re IOm

e 40m e coefic,iente de arnazenamento eutre 0 r 03 e 0,005. L';st-es

valores confe::em ao manto cle alter"rção saturado uma c.r¡:.rcictade

cle armazenarnento bem supei:ior ¿ì encontrada no meio fratura-
clo. O manto de alteração desta forma possibiliL"r -d acuntu-La-ç:ão

de reservas rerrováveis da orclem de 20Ornm/ano. n ação do clima ú

rn-ido se faz sentir também rì.a evotução cla coinposição química clas

âçluas subter:râneas, âs quais ¿-ì.pres;entam-se pouco rnineral-izað,as,
com concentrações dos sóliclos Lotais dissolvidos abaj-x<t de

30)mg / t". Flstas ägr:as são f ortemente bicarbonatadas, ristas .ru

cálcicas e rcfletcm dircbamente os produtos d¿r- hiclróLise com a

inf 1uência cla litologia ou processos cle modifj-cação da composi-

ção quÍmica. /\ rnorfologia clos terrenos inf luencia as condições
climáticas e a distribuicão das espessuras do manto de altera

ção. A permeabilidade do meio fraturado está diretamente asso

ciacia ã gônese do fratur¿rmenLo, sendo que os fraturamentos dg

senvolviclos ao longo clas clireções N45i1, N8sln/, N50l^1, N-.S e N65lJ apr:e-

sentam maior: potencialidade com valores mais elevados da capaci-

cl¿rc-le específ ica. E:<.iste na região de Jundiai uma variação espa-
clal da densiclacle e da frcqtlôncia dos fratur¿rmentos, com as zo

nas mais f::atnradas situadas no extremo sudeste da área ou a nof:.,

te clo fall-lamento que corta a área de noroeste lfalîa sudeste. Os

recursos explorírveis são cla ordem de lOOmm/arlo ou l.O x l0sm3 /l<mz ,

senclo que ltas áreas mais fr¿r.bu::adas podem atiugir até 20Omm/ano

ou 2.0 x 105,n3/lr^2.



ABSTRACT

f n tl-lis stncly the hydrogcological, hydrogeochemical, struc
i:ur:al and morphological anallrsls techniques were used with the
objectlve to understand the l-rydrogeological comportment of crys-
tallinc terrains in tl-re Jundiai region, são pau-lo. The f inal
results showed t-he strong inf luence of the climate in last se-
\¡en thousancl years and the actual cllmate with evidencc in the
aqttifer geometry and by tl-re presence of the weathered Iaye r
lvi.th rrosL frequcnt valucs of thi.cl<ness l:etween t0 - 40ni ancl a

storage coefficient between 0,03 0r005. 'rhese values confer
'to the weathe::ed and saturated i-ayer a storage capaci'ty superior
as to the fracturred part. T'hj-s wây, the weathered layer makes
possibJ-e the accumulation of renovable reserves of cca 200mm/

)/€ar. The action of thc hum-tcl cli¡nate can be obserr¡er^] aldo in
the evolution of the chemical- cornpositioir of thc Arour-rclvra'Le:: t

being their mineralization c¡f less impori,ance r,vil-lr the
clissol-ved solicls concentration below 300ntc¿/ n..

total

These v¡aters are strongly ]:icarbonated, mixed or calcic v/a

Lc¡rs and d.irectly reflect thc oroducts of hydrolysis v¿ith the
ir-¡fluence of the lithoJ-ogy or of thc modifying processes of the
chemical composj-tion. The morphology influences thc climate and
the distribution of the weathei:ed layerrs thj.cl<ness. The permea
bil-ity of the fractured part is cìirectly associated with the
c;rigin of tl-re f:ractures, J:eir-rg that those f ractu::'es developed
v¿,i-th tl-re direct-ions of N45E, NB5W, N50W, N-S and N65E, present
a greater potentiality with higher values of special capacity.
There is in l-hc JundiaÍ reglon a variabion of <lensit-y ancl fre
qìlency of fracLures in spacc, rvith the more fractured zone s

situated at {-he extreme Son'theast of the area or lüorth of t-he

fault wiclr separates the area from Norl-i-rwest to Shoutheast. The
exploral:le l:esources are of l0Omrn/year ot: 1.0 x l0 5m3 7l<m2 o be-ì-ng

that -i-n the mol:e fracture area tl-rey can rcach 2}}mm/year or
2.0 x l0sm3/J<m2.
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l-. -TNTROpUçÃO

Grande parte do terrjtório brasileiro estã assentado sobre
os terrenos cristalinos. Até o inÍcio da décad¿r de B0 apenas no
semi-árido do nordeste brasileiro procederam-se a estudos sobre
as condições de ocorrência de água subterrânea nos terrenos
cristal-inos. t{o cstaclo de São Paulo, l¡em corììo (ìn l-ocl¿r a região
sudeste do paÍs, as pesquisas efetuadas neste= rqüÍferos são

predominantemente dc cunho-r:cr¡i-rn.rl e não possibilitaram .¡ compre-
ensão dos fatores que intervêm no comportamento hiclrocluimico e

hidrogeoló9i co.

Em função do nÍvel de conhecimento existente sobre estes a

qüÍferos situados em áreas de¡rsamente povoadas, com intensa at_i

vidade agrícola e industrj-al e sob condições climãticas maj-s fa
voráveis, optou-se pelo estudo <las caracterÍsticas hidrogeofógl
cas e hidroquímicas dos terrenos cristalinos sob clima úmido.Pa_
ra se alcançarem satisfatoriamcnte os objetivos propostos e tam
bém pela viabilização da oesquisa, optou-se po:: estr:dar umaáræa

piloto restrita, dê fáciI acesso, com um número suficiente de

informações sobre a geologia e a hidrologia de superficie e,
principal-mente, com amplas possibilidades de obtenção de infor-
mações de caräter hidrogeotógico.

O trabal-ho de pesquisa e levantamento de dados sobre a ê
rea teve inÍcio dm 1980, quando o autor pertencia ã eclui¡-re t6c-
nÍca do projeto "Estudos cle liguas Subterrâneas na 5ê Região Ad-
ministrativa Campinas" realizado pclo Departamcnto dc Ãguas e

Energia nIétrica (DAEE, lgBl) . O refericlo pr:ojeto abrange OS

terrenos crj-stal-inos do centro-leste do estado de São Paulo, in
clusive a folha de,fundiaÍ. Nesta fase o autor 1:rocedeu ã execu

ção do inventário completo cle todos os poços tubulares da folha
de Jundiaí, ensaios de bombeamento em poços selecionados e tam-
bém ã coleta de todos os daclos hidrogeolôgicos c i'ridroquÍmj-cos
disponiveis.

A análise do fraturamento da ãrea de estudos foi realizada
¡:elo autor através do projeto "Desenvolvimento de Métodos dc rn
terpretação de Dados Geológico-Estrutura.is para Prosoecção de Á

gua Subterrãnea em aqüíferos F'raturad.os" realizad.o peJ-a I¡unda -
ção Centro Tecnológico de Minas Gerais (CtrTEC, L9B7) . Assim co-
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rno foi (.e fundamcntal import-ânci.r parcì .r el"rborarção clcsta pcs
quisa' no que ð'tz respeito à comprcensão do comportame¡t-o ¡idr_o
quimico dos l-errenos cristalinos sob clima úmic1o em geral, a Ir¿y
ticipação do autor no projeto: "Det-erminação cle FuncionamentoFJj
dráulico clos aqüÍferos, Através cle parâmetros euimicos,, (CETEC,
reB3).

Em seguida, alóm d"r lc_¡c¿rl ização cl.r ãre ¿r dc estudos, csLão
relacionados os objetivos clesta dissertação e o roteiro dos ¡:rin
cip;ris procedimentos metoclológ-icos real.izados. No ca¡:Ítulo 2 e!
contram-se as principais caracterÍstj-cas sobre o cJ-ima, o re_l_e-.
Vo, a hidrograf-ia, a geolog-La c¡ a hiclroloclia da ãrea cle estuclos,,
as quais são provenientes cla anãlise cia bibÌiogr.rfia exj.stente.
No capÍtulo 3 inicia-se a Dissertação de Mestr.rclo rrrouri ¿rmcn te
dita, com a anãl-ise do fraturamento realizad,a com os dados obti
clos cle l-evantamento de campo e através de fotointerpr:etação" No
capitulo 4 encontram-se os aspectos hidro<1eoló<¡icos de maior re
levância analisados em conjunto com os as¡,¡ectos; geológicos-estru
turais e hid-roIógicos. trj-nalmen l-c, r-rc) c.rlrítuf o 5 .rbor.ci.-uü-se os
aspectos hidroquÍmicos da área cstudada,anal.isados conjuntamen-
te cont dados cle outras ãreas cle terrenos cristalinos sob cli¡na
úmido.

1.1. LocArrzAçÃo DA ÃREA Di: ESTUDO

.A' área selecion.rda para estuclos está loc¿rlizad.a na porção
centro-Ieste do cstado cle São paulo, cinr¡ücnta quilômeti:os ¿ì ¡_o
roelste da cidade cle Såio P.ru-Lo. A área está compreendida eni:re os
paraleros 23t00'e 23ot5'de ratitude sul e entre os meridianos
46045' c 47o()o' de longitucle oeste, corres¡rondc à folha de Jun*
diaÍ, planlaltimétrica na cscala l:50.000, de ne sF.-23-y-c-rlr-1,
confeceion¿rda pel o ent-ão Ins'L.ituto Geográf ico clo Itstaclo cle São
Paulo (Fi.ç¡ura f .1).

A ãrea c1e estuclo abrange cerca de setecentos e vinte quilô,
met-ros quaclraclos, incluindo a totalidacle clo municÍpio cle Louvei.
Tã, a sede dos inunicípios cle Junch-.rí, campo Linipo paurista, váI
zea Paulista, rtaL.iba e Vir-ri'redo; também parte dos mur-ricÍp1_os t1e
Valinhos e Ja::inu. Trata-se cle uma região com intensa atividacle
agrÍcola e j-ndustrial, bastante urbanizad,a. Dentrc as ativj_da



des agrÍcolas ¡rredomimam aqucl-as descnvolviclas cm pequen¿ìs pro--
priedades, cìas c¡uais clcstacam-se a ¡rrodução de uv¿ì e frutas de
mesa, a criação e abate de frango c a olericultura. As Índus
trias alimentícias e aquelas ligadas .ro setor de fiação e tece-
lagem são tr:adicionalmente as atividades mais desenvolviclas na
área de estudo.

O acesso ã área clt,. estudo clesde a cidadc de São Paulo podc
ser real-izado pelas roclovias dos Bandeirantes (SP-348) e Anhan-
qüet. (1lR-050, SP-330 ) , que cortarn a porcão leste cla f olha de
Jundiaí, t::echo em que se interligam a roclovia Marechal Rondon
(SP-300 ) . A áre¿r ainda é servida pel as vias de acessio: "estrAcl¿.r
velh.r" São Paulo - Catnpinars (SP-3 32) , roclovia iundi¿ri Itatil¡a
(sP-360) e rodov-ia Louveira rtatiba (sP-063). o extremo r'ìor
deste da folha c1e Jundiai ö cortaclo pela rodovia Dom Pedro II
(sP*065).

L.2. OBJtrTTVOS

Esta pesquisa teve por objetivo principal comprcender
principais condicionantes que intervêm na circulação, armazcna-
mento, exÞlotação e evolução da composição química das ãguas sub
terrâneas em aqüíferos fraturados em rochas cristalinas sob cl_i
ma úmido. Para alcançar estes objctivos pretendeu-se desenvol
ver metoclologias para correlacionar car:acterÍsticas geológicas/
estruturais e niorfológicas como os parãmetros hidrogeológicos e

hidroquímicos dos poços tubulares que explotam estes aqüíferos.

Como objetivo subsidiário proveniente da compreensão da geo

tnetria, d.o coniportamento clo aqüÍ fero, da asscrciação clas parâme-
tros h-idráulícos a fatores estruturais e rnorf:ológicos bem como

da evolução da composição quÍmica das águas, prctend.eu-se tam -.

bém aperfeiçoar as técnicas de prospecção e de av¿rliação de re-
servas e recursos exploráveis de águas subterrâneos em terrenos
cristalinos.

1. 3. ROTEIRO METODOLÓGICO

Inicialment-e procedeu-sc ã cc¡l-eta de informarções sok¡re os
poços tubulares junto a ernpresas cle perfur.rção parrr, €ilì seguicla,
partir a campo rl¿ìra efetuar o inventârio completo clos poÇos e

xistentes. No total- foram inventariados duzentos e oitenta e qua

OS



tro ¡:oços tul¡ulares , nos qr-ra-i s procurou-se e f ctuar me<lidas clos

níveis estätico, dinãmico e cl¿r vazão r cole t-ar c con ferir inf or-
mações sobrc os perfis geofógico e constru{--i-vo. Ilste procedimen
1-o permitiu a seleção dc¡s cl.¡dos conf iãveis, possi-bilitan<1o o e11

Ðrego de infor:mações contídas nos bol-etins das empresas de per-
furação. Nessa etapa, aincla foram executados quarenta e doi.s
ensaios de Ìrombeamento em poços selecionados, assim como coleta
dos t-odos os clados disponÍveis sobre cincltlenta e nove análises;
f ís ic--c-r-rluimi c.rs cl¿rs ár¡uas C,--. [)()co:j i-nvc':n'l-.rri¿rc1os. Dr-rrantc o -irr

vcntáric¡ r,rt.i I j zoll-se corno rnal)a base L)ar¿L cì loc.rlização clos I)_q

çosi a f o lh¿r cl<: ,Junclj-aí (Sif-23-Y-C-IIf -l ) , 'rl¿ur j¿rl.bilnótl:j-c¿r Ìt¿ì

t:s;ct¡ria 1:50.000 conì cltltvcr:; c1 tr trÍr¡cis cle'vi.nLc ernr vilrt-c nrcLl:os.

O processamento dos claclos do inventário gerou um conjunto
de cento e oitenta e nove ¡roços com dados hidrogeoJ-ócJi.cos bás:11
cos, a sabei:: niveis es cático e dinârnico , vazác:, profundidadc ,

espessur:a do rnanto dc al-tcracão total c saturado, capac-idaclc c!
pecífica e capercidade espccif:Lc.r por metr:o clc uer-rôtria(ão. Aincl¿-r.

f oralrt oJ-.¡t-ic1as inforn¿rcõcs; sol¡r:c a r)r:of uncli dade cle entr.rCas; dtã-
qua ctn cluarenti,t r)o(.:r)s tubulares.

Os dados hidroquÍnicos cole'tados no invenLário foram ¡rro
cessados em plloq¡rama de consistôncia. Como cleste trabalho i:esu].
tou um número rcstrito de cìpcnas vinte e duas análises fÍsj.co
quimicas conìpletas relativas a d.ezessete poços tubu-lares, opt-ou

-se por compilar também dados hidroquimicos relativos a 'outras
áreas cle ter:renos cristal-inoss igualmente s.Ltu.rclas sob clirn¿r ü*f
do, para ¡:oder. realizar-se Lr¡ìì¿r comp.rração etrtre o compolîtctmerìto
hidr:oquÍmico d¿r ãrea de estudo. Às áreas sclecj-onadas foram a

53 região ¿r.clrninisLrativa cfo ,-,st.rdo cle São Paulo, a qual ilisere
a folha de,-Iundiaí c a J:acj-a de Juatuba em Mateus Leme*MG güê,
alöm cle esLarem sob condições clirnáticas sirn-L-L¡res;r os dados lt]
clrocluimicos for¿rln sr.rbmet-tdos a ¡:rocedimentos similares.

Par:a c¿rractcrizar-se a ãrea estud¿rda, foram compil ados tr-?
bal-hos e d-ados soÌ:re clima t Tê1evo, hidrografia, hidroJ-ogia de

superfícic e geologi,r. Na anãlise da biblioclrafia exj stent,c deu
*se maic¡r ênf¿rse aos tr"rbalhos sobre bal.anço hÍdrj-co, geotcct.ô--
nica e geologia estrubural. Äpós a anãlise C.a l:ibli.ograf ia ela-.
borou-se um esboço da evoluÇão geológico-estrutural e partiu-se
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para a ¿ìnälise do fraturarnenl-o através cla fotointerpretação das
fraturas e dos levantamentos de dados estruturais no campo, pr:i-n

cipal-mente do fraturamento.

As f alhas e f raturas fotointerpretadas for.rm process;adas pg

la ¿rnáIise de su¡:erfÍcie de't-endência da frequência e cla densida
cle em área clestes elementos. As determin.rções da atitude de fra-
t-uras, f-alhas, dobras, foliações e tineações foram plotadas em

diagr:amas cle projeção estereogrãfic¿r, para sercrt com¡;arrailas geo-

metricamente com alguns modelos de deformação com¡ratÍveis com a

evolucão estrutural cla área" A análise destes dados permitiu a g.

laborarção cle um modef o dc evolução <1o f r¿rturantento da área. O I e
v¿rnt¿rrnento de claclos e a anålis;e cle fr¿rturarrtcl-t[-o f<-rr.aln rc¿r.l-iz.r¿¿rs

no sentj-do de sc complementarent os t-rabal-hos existentes sol:rc¡ a

qeologia da á::ea, não coirstanclo d.cntre os oÌ: je t--ivos dest--a D:i-:;ser:'

tação de Mestraclo o seu mapeamento geológico.

O trabalho de fotointerpret-ação prosseguiu associando cada
um dos cento e oitcnta c novc poços tubulares com os dados liidro
geológicos bäsicos , os lincatncntos de f ratu.ras e as carac'ccl--is L_i

cas morfolõgicas e geológico-estruturais, os quais forarn aualisa_
clos em conjunto possibilit.rrdo evidenciar cot-tdicj.onantes mcJ,':fo1_ó

gicas e geológi.co-estrutrais l)o comportamento hiclrogeológico dos

aqüíferos estudados.

As ágr-ias da ärea estudacla foram classificadas segundo a sua

composição quirnica e procurou-se realizar análises estat-is;tic¿rs
d:agrupamento clos conjuntos de amostras cont dados hidroquir,ri.cos,
hiclr:ogec-rlóg.Lc<-.:,r; e geológicos-estrutur¿tis. Eirt sc:guida, procc:cletr

se ä anáIise das condiçõcs de mine:-alização e evolução da couìIro-'

si-ção c¡uÍmi-ca em função ders conclj-cões ctimãticas e cle circularção.
I¡j nalmente a anãl.ise conjunt¿r" dos darlos hiil::oquÍmicos da ärca cle

estud.o, c1o lcste peiulista e d¿r bacia de Juatuba, foi r:c¿r--L.izacla

para se verific¿.rrem os as¡rectos rnais caracterÍsticos do cornl>orta

mento hidroquimico das águas subl-crrãneas dos terre¡ros crista.lj-
nos soJ: cli-ma úinicio"

Os resultados obtidos com a aplicação deste roteiro metodo-
1ógj-co tornaralil r:ossÍvel- a compreensão dos princjpais condj-cj-o

nantes qLre -iirtervêm na cir:cula.ção, armazenamento c evolução da

composi.ção quimì-ca das águr;rs subterrâneas da área de estudo, a

pr:esentanclo-se conìo um i:o1:cl'ro metodológico al'teruativo pal:¿l o

estudo de outL¿ls áreas de terrerros cristalinos; sob clirna úmiclo.



2. cnn^crrrrìt.a¿ç¡o _.pllg:l _Dr -ns'r'upo
/\ ãrea rle estudos está cornpreendida na regj-ão ecológica dc-

norni-naclar por Setzer (L979, in D/\EF-1, 1981) , corûo "ComÐlexo Cris'l-a
I j.no mais clLlcnte", caractei:-i,zac.a ¡relo doininio do clima sub-tropj
cn-l iriniclo e re.Lcvo acidentailo sustentados pelas rochas cristal i -
nar; do Pi:ó-Carnb::iano do lcstc ¡rar.rlì sta. O refcriclc,, ¿.rutc-¡r airrd;r I
t>rc:senta uma pequena parte da ãrea de estudo, a serra do J;rpi, in
sericla na reg.Lão "CompIcxo Crj-stalj-no merlos quente", cliferencj-a--
cla pelo relevo rnajs ¿rcidentado com maj-or: altitude e maior ¡:Iuvio
sidade. As conclições cl-imãticas i:cf letcm a geoloclia c a gieomcrf--o-

-l-ogi.a, ocorrenclo a super:posj-ção entre as regiões ecológicas, zo-
nas geomorfológic.rs e a ãre¿l cle ocorrência dos Lerrenos cristal.i.nos.

CÏ,TMA

Às ¡néclias inul-tianuais c1a ni:'cci¡ritaçao ¡rarcì o r¡c:r'íoclo 19t,9 a

I97B c¡scilam ent::e 1" 15Omm c 1" 15Omm e a eval¡otransl:j raça'ro anual
õ infcr:j.or a l-" O00mm. Ä cst-i:rgcm ó r¡raticamcn t-c t-ru-La r ocol:rcnclo
unìa razoáveI cìjsL.ribuícão cla precj-piLerção ao longo cìo ano, cnin irrâ

xjmos durante o verão. Bsoeciallnente a precipitacão e aevapot;:ans;

p-i-rarção varj-am com. ¿ì topografia clos terrenosi nas áreas clc icl.evo
mais e levaclo, i-ìas serras ot1 plan¿l. ltos de maior altitude a prcci-
¡,,itação é maio:: c a evapotrarnspiração é menor. Nos val-es das pril
c-Lr:ais drenagerrs ocot:rc o j-nve rso, isto é, tÌìenor precioitacão e

ma-ior eva¡:otrans¡:iração, tornanclo cviclente a ação das 1:rccipita-
çóes c)rogrirf -Lc¿rs " As t--cni¡'cr¿rt-ur'¿rs anuaj s máxj rÌì¿is cl mÍuirLr¿r sãc-,
a"7 ¡-O -O^J / ,b" e 5"C. A urnid.rdc rclativa do ar si-tua-se em iorno dc 75e¿.

Com estas cai:acterísL-Lcas o clima dominante foi class-ifica--
clo como Isub-tropical itmiclo" j.r.r Setzcr (19'79, j.n DÂ]iì[i, t9B] ) c

como " tropj-caI cte alti tuclcrt rrr.;r Carvall-ro et al ( J.g75, in Datis'-a
et â1, 1986).

2"2-- RrlT,F;VO

No mana geomorfológico clo cstado clc São Paulo, claboi:aclo p,)l:
l'r.rnÇc-tno e1- al (19BI) , a ãrc¿r dc estudos abr.rncle duL¿ls zonas de ¡rr-c

'¡ 
j-nci ¿r ç¡eolnor:i- ol óc1i c.r rJo P l ana -l Lo Atl ãllt-i co : ¿r " Serran.i.¿r dc S ro

l{ocftle I' e o rrP-ì-anal.'to de Juncliai " .

A zon¿: "scrrania de são Iìoque" situa*se na porção sudes''-e
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cla ãire¿r e compreencle os quar::l,zitos d¿i scl:l:¿ì do Ja¡.>ì c os llìorro

tes que er borcle jetm. Estes são colls Lituídos, prj-nciprrlmente, p9

las rochas c1o s1-ock granit:i-co de Jundiaí, as quais diferenciam *

s;e clo restante cla selît:a peJ a mcnol: altitude e prescnça c1e clampos

de matacões. Na serra c1o J'api são enconi:radas as maiores altj.tu-
cies da zona Ser:rania de Sãc¡ lìoque, com cotas lnãxim¿rs; em tor:no clc

.l " 200m. Destacla--se o con-j ul-rl-c'r de cristas angulosas associacLas a

verLcntcs cõnc¿rvo-ret--Llinc¿ls, cjoìn rav:ltl¿rlucltl-c¡ c-lcns;r-¡ c l)iìr'clIcl.o ,

qucì def inem vales em trVrr l:ast-autc fechados; ;rlgumas c:levaÇõr::; a-

ltrcsentatn topo ¿ichaterclo, onde qcral.mente se enconti:alit coberturas
cletrÍLicas correlatas ä supe rf Ícje de apl erinamen'i:<¡ do Japi , clef i
nid.t ¡:or Al¡neicla (1964) coruo represett cantes de um ciclo clc cl:o

são pós-crctácca.

A zona "pl¿lnalto de Juncliaí" ocupa praticametlt-e toda a área

de eStUdOS, e erpresenta-Se em SUa naiOr pa.r:te Coìllo Ul.rI "ln.lr de

moiîrc)srr, com topos arreclo¡rilados c perfis cotlvexosr coìl'Ì o assoa -
lho dos va Les e nh::e '70 0 c 7501n " Ilstas col-tdiçõcs.; occ>t- rem prit ci
palnente no doinÍnio clos ;<istos; e cios qu.risse:i, que s-;ão as I ' :o.ì o.

ç1ias predominan{:es na refericla årea. Tarnbóm são euconbrados pc

qltenas manchas cle seclimentos correlatos à lrormação São Paufo' qr-r.êj

se encontram em processo de erosão e apresentam um i:elevo maj-s

suavi zado, o mesl'no ocorrendo com as manchas de sed j-nlen -os d¿l l¡¡r-

cia do paraná, âf lorantes a nordcsLe da ciclaclc cle Jul-rdiaÍ. L:ntrc>

cla zona "Planalto cle Jundial" , os espigões mais exl)ress j-vos 
' conl

altitucles dc ate 1.000m, estão associ¿rdos äs rochas clo nacic"o ct-g

nÍtico dc¿ lrforunqcrba e os g::auiLos do s!:rcl<. dc Itatiba"

2.3 . iI] DROGRAT'TA

A::egião esturl¿.rd¿r.rbr.rngc part-e cl¿rs bac-Las clos; i:ios Jttrrdi-.ti,

Atibaia e Capivari , tocìos af lt entes do rio Tie [ê '

A bacia clo rio Juncliaï ocupa a metacle nteridional da f olha dc:

,lu¡cli¿r,i e e:;tã relrt:esentacl¿r pc:1os r j,os Juncliaí-, Jundi-aí Mj r jn c

ri,]:eirão cla Ernricl¿-r" O rio Juucliaí nasce cerca cle 151<nr a ocste da

região estucl¿rcla, atravcs s altclo-¿r com cli reção ocste-noroe ste " No

percltrso, de arpro><imad¿rmerttc 201<m, o rio Jur-rcli.ri cÌIJl:'csent.r ult

clesnivel cle {3gL1, c em ai-guns irechos est-á colrcl-icioi.taclo por estrui

turas tais cotÌto f alhas C f i:atur¿rs. O rio Jundj aÍ Mirim, sctt pr:i-n

cj-pal afl-r:ente l:ìa área/ aprcsc:nta baixo gradieutc to¡.lc-rgrá-iico e



.11

l-rcchos concorcl¿rntcs cotn ¿ìÍì <:sLr:lrturasi. Dc lnoclo <¡cral r [â bacia
iÌo rio Juncliaí ¿ì clrenagem cstãr orientada pelas esLrutur¿rs exis-
tentes, senclo qLle na zona "Scrranj-a de São Roque" se aprêsen.b.¿t

mais fortemente encaixada que 11 a zona "Planalto de JundiaÍ.".

A bacia do rio Atibaia estã represent¿rda por alguns afluen
tes da sua margen esquerda, dcntre os quaris clestacam-se os ri
bei::ões Morro Azul e Jacarezinho e os córregos Boln Jai:dim e Ca

clroeira cla Paciência" Estas clrenagens ocupam cerca de 40e¿ da i,
rea estudada em suas porçõcs norte e nordeste. ilstão situaclas na

zona "Pl-analto de JundiaÍ", da quaf drenam seus espigões mais cx
pressivos, gue :;ão corrcsponclentes ãs ro_ch¿rs granÍticas e grani
tóides d" l!g-ç.]f. c-le ltibaj-.r e do rnaciço de MorungaÌ:a. Em gei:'al- g
presentam gradientes elevaclos e n¿r.r:lccm em cotas dc aproximada
mente 1.000m, tomando runìo norte c noroeste, oricntadas ¡:e1as es

truturas.

A bacia do rio Capivari nasce no centro d¿r folha de Ji,tu

dj-aí, próximo ã cidade de Louveira, e toma runìo oestc * troroesLc
similar ao rio Juncli¿ri. A bacia ocì.rpa cerca de lOtà da ãrea estp
clada em sLla porção centro-oestc. Está situad.r na zona Plana,lto

I
clr-r Jundiai e as suas drenagens esbão orientadas ¡:elas estrutu :1

]aas.

2.4. GEOLOGIA

Desde fins do século passado, p€squisadores vêm atuando no

sentido de compr:eender a geoJ-ogia clos teri:enos p16-cambrianos no

cst¿rdo de São Par-rlo. Um in'teressante rclaLo sobre a evolução clos

corrhecimentos qeológicos podc ser encoutrado nc; tr¿rbalho de I{a-
sr-ri et al- (1969).

A Folh¿r Geológica cle JuncliaÍ ( t:1.00.000) , editad¿r ¡:e1o Tns-
tituto Geor1ráfico e Geológico do llst.rdo de São Paulo, e-La}¡oracla

por: i{ohlers et al (1.954) õ, sem dúvida, o ¡:rimeiro trabal.ho de

cartograf i;r geológica básica sobre a årea de estudos" Nestc ma.--

p¿l os aut-ores subdividem o Ilré-Cambriano em: gn;risses, gn.risscs
Lni lonÍt -i-cos , anf ibol j tos e quar:tz itos de i dade arclueana ; grani -'

tos anteriol:es ä Sórie São lìoque, sem idade de:f irrida; xistos, fi
-Litos , calcãrios rnetamórf i cos , metacong-lomera<1os , c¡uartz itos e

anfibolitos cta Sórie São Roque, cle icl.rcle ¡:rote::ozóica e grani
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tc>s, gr.rni'cos gnaissif icaclos c peqm.rtitos pós-Sõrie São Roque .

trm trabalho pioneiro sobl:e os grandes f¿rl-hamentos transcol:--
rentes, Hasui et aI (1969) propõem a divisão do pré-Cambriano æm

preendido entre as cidades de Jundiaí, Salto dc ILu, Sorocab¿L e

Barueri em três unidades 'i,ectolricas a saber r os blocos: Coti¿i t

São Roque e JunrliaÍ. Os autores separam estes blocos pelas zo
n¿ìs de rocn*as cataclãsticas clos falhamentos transcorrentes cle Ta

xaquara e Jundiuvira. O bfoco São lìoque, clue ocupa a faj-xa cen
tral entre as ::efcridas f all-ras, seriar o mais 'j ovem, desenvolv-Ldo
durante o cic-l-o lJrasi liano" Os blocos Cot-ia e Jr-rndi¿iÍ seriam os

nr¿.ris alnLigos c .relnobi f izaclos n() <:ic,l o llr ¿rs;-L l,,i¿-rnc-r. A:; l.och¿rs ilo
B-Loco JundiaÍ foram agrupadars nos segui-ntes conjuntos 1itolóqi. -
cos: x-Lst-os c gnaisscs; (ILrart-zj.t-os; anfi-b<-¡li.t.os;; t3i:anitos; ¡tõs-
tectônicos e rochas dc metamorfismo de contato.

O bloco Jr-rndi¿ri foi delimitado entre as falhas de Jundiuvi-
ra e Jacutir-rga por tVernicl< c'L al (I976) . Ncs.te J¡loco os atil--ol:crs;

reconhecem os grupos: r\npa::o, ParaÍba, Itapira, /\çurìgui e a lÌor-
mação Eleuterio. Segunclo cstes autores, ar ãrea es'tuclada compl:eerl

de as litol.ogj-as clo Grupo Ainparo e clo Grupo Açungui, estas cor
respondentes aos ectinitos da serra do Japi. Iclentifj cam duas fa
ses de metamorfismo regional: uma no ciclo Transanìazõnico e ou

tra no tsrasiliano, oerÍodo cm que há rejuvenescimeuto das rochas
afe t¿rdas ¡rela f asc anterj-or. /\.ssociam tantbóm ao cicl.o Bras j.liano
¿r maior incicÌência de material granítj-co.

O termo conjunto Jundi¿rí ó atribuÍdo por liasui e Sadowskj-
(L976) ãs:roch¿rs situ.rdas ao norte da falha dc Jundiuvira. l:ìste
conjunto, segundo os ar-rtores, ó form¡rdo por g::anitos pós-tectôni
cos, anfibolj-tos e pelo Complexo Jundi-aí, que é constituÍdo de

rni,gmatitos e rgËlg_tg¡:s. r-rotáveis (clueirt-2,íi*os da Serr¿r do Japi).Os
autores cons;ideram a idade das f alÌras transcorrentes na f aixa ren

l-,i:e 710 e 450I'{a, devido a sucessivas moviment"rq:ões, cuj a f a,sc

r.rj-s intens.r te::ia ocorrido após o nagrnatismo pós-tectônico"

t'lo estudo clos falhamcntos transcorrentes do l-este pattll-sta,
oeste f lumirlense e sul dc l4inas, Ilasui et al (1.977 ) descrcvem o

Coinpartilncn l:o Jundiai conplccndido ao trorte cl.rs .[a]-lias de Juiidiu
vj- r'¿r e rtu , <,ìescle a região cle JuncliaÍ-Cabreúva até Deif irn lvlore j.-
ra. Neste compartimento seriam dominantes as rochas do Grttpo Pa-
::¿rÍba, de icl¿rc-le transamazðnj-cer, subme'tidas dui:aute o ciclo Br:asi
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liano ã migmatlzação e injeção cle corpos granitóides.

Estudando a estratigrafÍa do Pré-Cambriano do leste paulis-
ta, Wernick (1978) engloba ¡¡o Grupo Amparo, de idacle transamazô-
nicar os Grupos ltaplra e Andrelãndia. O Grupo Amparo seria o Pê
corte supra-crustal que recobre o embasamento argueano. O autor
citado também define o Grupo Pinhal de idade brasiliana como re-
sultante da profusa intrusão de granitos em rochas do Grupo Ampg_

ro e suqere a existência de dois perÍodos de dobramento associa-
dos aos ciclos Transamazônico e Brasiliano.

Bm trabalho realizado na serra do Japi, Hasui et al (1978)

atribuem ao Grupo Amparo os quartzitos ë os xistos e rnigmatitos
descritos na região. Os autores evidenciam duas fases de dobra
mentos superpostos por uma cllvagcnt e de crcnul;rção, cvcntualmcn
te associada aos falhamentos transcorrentes posteriores aos do

bramentos. Propõem ainda o reconheciment,o das Formações Ermida e

Japi e atribuem o carâter dextral ã falha de Jundiuvira.

Na região nordeste do estado de São Paulo e sul de Minas Ge_

ralsr êttr área de domÍnio dos Grupos Amparo e Pinhal, Fiori et al
(f978) identificam o Complexo Silvianópolis, correspondente ao

embasamento do Grupo Amparo. Os autores apresentam para a região
uma evolução policÍcIica com eventos geológicos e Iitológicos 3.

tribuídos aos ciclos Jequié, Transamazônico, Uruçuano e Brasilig
no e relacionam, aos três últimos ciclos, três fases de dobramen

tos.

Em estudo de cunho geocronológico, Ilama et al (L979) carac-
terizam a área em apreço como pertencente'a uma ampla faixa de

rochas que cÍrcundam o Crãton São Francisco e que estaria asso

ciada tectônica e genetícamente aos ciclos Transamazônico e Bra-
silj-ano. O Grupo Amparo-Itapira pertenceria a esta faixa e teria
sido regenerado no ciclo Brasiliano. Os autores apresentam Ída -
des relativas ao Prote rozíico ltéAtor âs quais evidenciam algum

evento intermediário aos ciclos Transamazônico e Brasiliano.

No Mapa Geológico do Estado de São Paulo, escala 1:50.000 ,

Bistrichi et al (1981) definem o Complexo Amparo situado entre
as falhas de Itu-Jundiuvíra, Camanducaia e Jacutinga. Na subdivi.

são adotada, o Complexo Amparo inclui os Grupos ltapira, AmÞaro

e Socorro.
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Em sÍntese rda evolução do Pré-Cambriano do leste paulista ,

Hasui (1983) mantém a mesma denominação de Complexo Amparo no

mesmo domínio assumido por Bistrichi et al- (198f). Estabelece um

padrão tectõnico de mega-blocos definidos pelas zonas de cisalha
mento de Campo do l,Ieio, Ouro Fino, Camanducaia e São PaUlo, onde

diversos blocos tectônicos estariam delimitados pela rede de fa-
thas transcorrentes.

o mesmo domínio do Complexo Amparo referido anteriormente ê

mantido por Hasui e oliveira (1984), que discutem, entre outras

coisasr s€ os quartzitos da Formação Japi e os xistos que ocor -
rem entre Jundiaí e Atibaia pertencem ou não ao Grupo São Roque.

Na Carta Geológica do Estado cle São Paulo - Folha JundiaÍ
(I:50.000), Batista et aI (1986) denominam como Gru¡ro rtapira os

xistos, gnaisses, gua'tzitos e demais metamorfitos da região de

JundiaÍ, anteriormente atribuÍdos ao Complexo Amparo. ldentifi
cam também rochas do Grupo São Roque e classifi-cam as intrusivas
como: pré, sin- e pós- deformação principal'

No tocante às coberturas sedimentares, cabe destacar o tra-
balho de Martin et. aI (1959), que sugere o moclelo de vale pré-glg

cial para os sedimentos do Grupo Tubarão sobrepostos aos "xistos
da Série São Roque", no vale do rio Jundiaí-Mirim. Assim como o
trabalho de Penalva (1971), que considera possÍveis mudanças nas

condições climáticas regionais do Plioceno-Pleistoceno como fa

tor preponderante na deposição de sedimentos em planícies deÍm.rn

dação, solidárias ãs drenagens atuais, e que desenvolveram os de.

pósitos terciãrios que hoje ocorrem junto ã rede de drenagem do

rio JundiaÍ.

2. 4. L. Unidades Litoestratigrá ficas

As litologias prddominantes na área de estudo são os xistos,
gnaj-sses, quartzitos, migmatitos e granitos. Os metamorfitos'que

são as litologias mais antigas da ârea, foram designadas por Ba-

tista et al (1986) como pertencentes ao Grupo Itapira do Protero

z6¡'co móaio. Os granitos e demais intrusivas estão relacionados

principalmente aos eventos termais do ciclo Brasiliano e foram

subdivididosr pof diversos autoresr êffi granitos pré- tectôhicos,
sin-tectônicos e pós-tectônicos. Na área ocorrern ainda: filltos
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do Grupo São Roque, sedimentos do Sub-Grupo Itararé e sedimentos
terciários e quaternários.

Empregaremos a subdivisão das unÍdades litoestratigrâficas
de Batista et aI (1986), pois trata-se do trabalho mais recente
e mais detalhado a respeito da área de estudos. Neste trabalhoos
autores associaram cronologicamente os eventos tectõnicos e as g
nj-dades litoestratigráficas do pr6-Cambriano, segundo um esquema

de fases de deformação. A fotiação principal observada em todos
os metamorfitos da área estudada foi denominada de "Sn", sendo a

tribuÍda a uma f ase de dobramentos rrDnrr. Os referidos autores dig-

cutem ainda a possírzel idade deste evento, afirmando existir ain-
da muita controvérsia quanto ã contempoianeidade da gênese dos

grupos Itapira e São Roque durante o ciclo Brasiliano. No entan-
to, a fase de dobramentos Dn é possivelmente atribuída ao ciclo
Brasiliano pelos mesmos autores.

2.4.L.I. Grupo Itaplra

Caracterizado como uma sequência cle metassedimentos psamit_i.

cos e peIÍticos é representado por: quartzitos, xistos, gnaisses,

metacórsios, metabãsicos, migmatitos, etc.

Gnaisses (Peign). No mapa geotõgico da região de JundiaÍ (figu
ra 2.L) , os biotita-gnaisses são a associação litológica predomi

nante em área e encontram-se intercalados com biotit.a-xisto, mug

covj-ta-xisto, hornblenda gnaisse, quartzito, metarcósio e anfibo.
litos. Os biotita-gnaisses são constituÍdos essencialmente por
biotita, muscovita, guartzo e plagioclásio, combinados em propol.

ções variadas. Também são encontradas sÍllimanita, granada e mi-
croclina. Os biotita-xistos e muscovita-xistos ocorrem em inter-
calações centimétricas a decimêtricas nos biotita-gnaisses e di-
ferem destes pela ausência de fetdspato e maior concentração de

micas. Os hornblenda-gnaisses são poucos encontrados talvez pela
sua maior susceptibitidade ao intemperismo, sendo formados por
alternâncias de bandas félsicas e máficas, de espessuras mitímé-
tricas a centimótricas.

Xistos (P€ixt). São encontrados no setor sudeste da folha de

JundiaÍ, Iimitam-se ao su1 com os filitos do Grupo São Roque a -
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través da falha de Jundiuvira e a norte com os gnaisses conì os
quais o contato é transacional. Os xistos são biotita-muscovita-
xistos r gu€ frequentemente apresentam granada e/ou sillimanita
Neles pode ser observado um bandamento composicional, formado¡rcr:
atternância de leitos micáceos e quartzosos, cuja espessura va -
ria entre 30cm a Im. Estas bandas apresentam os mesmos constitu-
intes minerais, variando apenas a composição de quartzo e' mica
Dentro do domÍnio dos xistos são tanrbém encontrados leitos de

guartzitos micáceos e de metarcõsios. O critério empregado por
Batista et aI (1986) para separar os gnaisses dos xistos foi a,o.
corrência de 1eÍtos feldspáticos e a espessura dos estrados de

diferentes composições. Nos gnaisses ocorrern os leitos feldspãt_i
cos e a espessura das bandas de diferentes composições é delgada
que nos xistos.

- Migmatitos (P€igm). Ocorrem apenas na porção central da área
estudada. AIém da estrutura estromática observa-se uma esLrutura
flebÍtica, dobrada e nebulítica. Tanto no neossoma como no paleos

soma observa-se a presença da granada. O paloossoma constitue-se
de granada biotita gnaisses finamente bandada, com bandas milimê-
tricas de quartzo e feldspato alternado com bandas micáceas. O

neossoma é de composição granÍtica, essencialmente quartzo e felds
pato, com abundância de granadas e baixa frequência de micas. A

foliação observada no paleossoma e concordante com a fo li ação
principal, Sn, sendo que o contato com os gnaisses do Grupo lta-
pira é gradacional. i{o entanto, o contato destas rochas com os
granitóides foliados é brusco.

Quartzj-tos (Peiqt) . Os quartzitos encontram-se di-spostos pr:in-
cipalmente na Serra do Japi, onde ocorrem quartzitos micáceos,
feldspatos e granitíferos, com intercalações de biotita e fili
tos. Hasuí et al (f978) identificaram na Serra do Japi quatro ti
pos petrográficos de quartzitos: os granuloblãsticos de granula-
ção fina a médiar os micáceos com biotita e muscovita, os folia-
dos, com estrutura planar penetrativa e os feldspáticos. A passa.

gem do pacote de quart zíLo para o restante da sequência metasse-
dimentar mais pelÍtica, s€ dá ¿e forrna gradacional e concordante.

Anfibolitos (P€iaf). Na área ocorrem diversos corpos na forma
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cte bolsões e camadâs clcclmóÈrlcas c mótricas, enca-lxadas em to -
das as unidades litológícas do Grupo ltapira. A orientação geral-

da maioria dos corpos de anfibotitos concordante com a . foliação
das rochas envolventes. o maior afloramento desta unidade está
na fazenda Ermida, na porção sudoeste da folha de JundiaÍ '

2.4.I.2. GruPo São Roque (P€sf)

Trata-sedosfilitosSituadosasu]dafa].hadeJundiuvira,
no extremo sud.este da folha de Jundiaí. Estas rochas são predomi

nantemente muscovita-filitos com biotita e clorita em quantida -
des menores. A estrutura mais marcante é uma foliação dada pela

orientação preferencial- das micas, geralmente dobrada'

2.4.I.3. Intrusivas Pré ou sintectônicas (P€gf)

Sob a denomlnação de rochas intrusÍvas sintectônicas ou pré

-tectônicas, foram incluidas todas as intrusivas afetadas pela

fase Dn do Grupo Itapira.

Com esta denominação estão
seguintes lÍtologj-as :

. granitos cinza foliados;

. granitos rosa granatÍferos;

aglutínadas áreas de domÍnio das

. migmatitos de comPosição granítica¡

. hornblenda ortognaisse e bíotita ortognaisse;

. mígmatitos de composição granítica;

. granitos brancos foliados;

. ortognaisses brancos;

. migmatitos de inj eção;

, ortognaisses f acoid,ais.

De um modo geral, estas litologias guardam relações de con-

tato bruscas com as encaixantes do GruPo Ttapira, salvo os migma

titos de inj'eção, cujo paleossoma pode ser referido aos metasse-

dimentos do Grupo Itapíra. A foliação observada é concordante com

a foliação regional.
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2. 4.L.4. rntrusivas Pós-Tectõnicas (Peg¡

Compreendem granitos e diques de riolitos a riodacitos, não

afetados pela fase de deformação Dn do Grupo ftapira. AIém dos

c¡rzrnitos e cliques, ocol:rem lJcqucnos corpos de quartzo microdiori
to e de guartzo tonalito, não mapeáveis.

Granitos Rosa (eeg¡ . Estas rochas constituem os sto-cks granÍti
cos de JundiaÍ e Itatiba e oequenos corpos a eles associados.São

granitos de coloração rosa, bastante caracterÍstica' com textura
hipidiomórfica granular, com granulação média e composição essen-

cial clada por quíìrLzo, microclina, oligo_cIásio e biotita. Batis-
ta et aI (1986) incluem o ¡;!*oçk granítico de JundiaÍ e alguns p9

quenos corpos, como granitos sintectônicos na fase de deformação

Dn do Grupo ltapira. No entanto, Hasui èt al (1978)' Bistrichiet
al (198I) e outros autores correlacionam-os com os granitos do

batólito de ltu, ao qual atribuem a idade Cambro-Ordoviciana. Se

gundo esses autores, estas rochas são posteriores ãs fases de do

bramentos principais, tanto do Grupo ftapira como do Grupo São

Roque. É prováveI que a foLiacão observada nas rochas correlatas
ao !!es!- de JundiaÍ possa ser atrÍbuÍda a esforços derivados dos

falhamentos transcorrentes .

Diques de Riolitos a Riodacitos. Estas rochas ocorrem na por

ção central e noroeste da folha de JundiaÍ. Na porção noroeste ,

entre Louveira e Vinhedo, são mais evidentes e apresentam-se co

mo fej-xes de diques métricos. Ao sul da estrada Louveira-Itatiba,
a quantidade e a espessura dos diques diminuem, desaparecendo no

vale do rio JundiaÍ.-Mirim. Estas rochas têm coloração rosa-cIara
ou cinza, de granulação muito fina, com raros cristais milimétri
cos. A sua composição quÍmica, segundo Babista et aI (1986), é

granítica ou monzodiorítica-

2. 4. L.5. Permo-CarbonÍfero

Subgrupo Itararé (PCi). Trata-se de um testemunho da bacia do

paraná, descrito por Martin et al (1959) como sedimentos correla
ntos do Grupo Tubarão, deoositados em um vale pré-glaciat. Sãocor

pos isolaclos de siltitos, fitmitos e folhelhos que estão geral
mente situados no topo das colinas do vafe do'rio JundiaÍ-Mirim.
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Terciário (fa) . Estas rochas são depósitos aluvionares prê a

tuais, dispostos em manchas esparsas e correlacionadas aos vales
dos rios atuais. Penalva (197I) admite pacotes com atê 60m de es_

pessura, com gradação de sedimentos grosseiros a finos da baseoa
ra o topo.

- Quaternário (Qa). Estas rochas são depósitos formados por a:æias
inconsolidadas de granulometria variáve1 com argilas e nÍveis de

cascalho localizados. A espessura máxima observada é de 3Om.

2. 4.2. Geoloqia Estrutural

Na Carta Geol-óqica do Estado de São Paulo trolha JundiaÍ
(Batista et ôI, 1986), as estruturas foram agrupadas cronologi-ca
mente segundo quatro fases de deformação. A fase de deformação
DD, mencionada anteriormente foi identificada principalmente pe-
Ia Íntensa foliação Sn definida pela orj-entação preferencil dos
minerais placóides e pelo achatamento dos demais minerais e pocle
ser muito bem observada nos metamorfÍtos do Grupo Itapira e nas
rochas intrusivas pré ou sintectônicas. Os autores da citada Car
ta georógica identificaram ainda as fases de deformação "Dn + l"
e "Dn + 2n cronologicamente posteriores ã fase Dn e contemporã
neos ao desenvolvimento do falhamento transcorrente de Jundiuvi-
ra. Batista et al (1986) mencionam também uma suposta fase de de.

for:mação "Dn I" com foliação "Sn l" afetada pelos dobramen
tos Dn; no entanto, a lntensidade dos dobramentos da fase Dn tor.
na desnecessária para o presente estudo a compreensão de eventos
anteriores.

2.4.2.I. Dobramentos

A fase 'Dn' gerou dobras apertadas a isoclinais observadas
desde a escala microscópica até a métrica. Em alguns afloramen
tos podem-se observar dobras desenhadas pelo bandamento composi-
cional dos metassedimentos, nas quais nSn" é uma foliação plano-
axial. Este bandamento composicional pode ser referido a oS"', ou

seja, a um suposto acamamento. A foliação 'Sn' apresenta orienta
ção preferencial na direção N45@W/32oSw com dispersão em várias
direções (Figura 2.21 , que refletem um efeito de interferência so

bre Sn causado por fases de dobramentos pós-Dn.
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Duas famÍlias de dobramentos suaves e al:ertos r1a escala de

afloramento desenham na foliação Sn um padrão de interferênciado
tipo "caixa de ovos", formado por domos e bacias. Evidentemente
estes dobramentos são posteriores ã fase rtDn,, pois afetam a fo-
liação Sn desenvolvida rlessa fase. Os eixos destas dobras lança-
dos no esteograma da figura 2.2 delineam três máximos nas dire
ções: tl75ow/l-OoNw , N75ow/10oss e NS /2zos. Pelo estereograma pode

-se notar que na verdade são duas famílias de dobras, uma com di
reção Norte-Su1 e caimentos preferenciais para sul e outra com

direção V'INW-ESE com caimentos para SE e NW. Atém das dobras ob -
servacl.as crlr csc¿r1a <-lc .rf Ictrat'u:rrl*o, ¿ro rrÍvc.I r:cclir.¡nal r.¡oclc SC I:

,-llrservado um anti, fornre desenli.rclo r¡el-.ì= "i i-ituclc-s -réclias das f o-
l-iacões oirtidas en sub-áre.rs d¿rs fo-lhas contíc1u¿ìs de Junclj aí e

Atibaia (l-igura 2. 3) , cu-j o eixo está orietrt¿rdo na dircção lrorte-
suI.

A ordenação cronológica destas duas famílias de dobras foi
realizada por Batista et al (1986), através da relação com falhq
mento transcorrente de Jundiuvira. De acordo com esta ordenação,
a famÍtia de dobras com direção WNW-ESE estaria associada ã fo -

.JIiaçao milonitica observada na zona da falha de Jundiuvira. A fa
¿- .milia com direçáo N-S afeta a referida foliação milonitica e,U*.

ta formar âs dobras WNV{-ESE corresponderiam a uma fase Dn + I e

as dobras N-S ã fase Dn + 2.

2. 4.2.2. Estruturas Rúpteis

As falhas, fraturas, juntas e demais estruturas de ruptura
que truncam as rochas existentes têm sua evolução inicial na fa-
se de dobramentos t1 Dnrr, a qual, pela sua intensidade, mascarouas
estruturas rúpteis de possiveis eventos anteriores. Assírn, parte
das falhas e;'fraturas encontradas no campo podem ser correlacio-
nadas a essa f ase de deforrnação.

As grandes falhas transcorrentes, caractetizadas pela exten
são de centenas de quilômetros e pelas amplas zonas de rochas ca

tactåsticas, constituem importante feição est.rutural, muito bem

definidas ao nÍvel regionar. Desenvolvidas no final do Ciclo Brg
siliano. estas falhas truncam todas as rochas do Pré-Cambrj-ano r

inclusive os granitos pós-'tectõnicos. Na área de estudos, a prin
cipal feição é a falha de Jundiuvira, com atitude média regional
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na di recão Ntr (llistrichi et al IgBl) , oscif anclo loc.rlmente entre
NBOB e N60E. Dentro deste domínio ocorrem ainda outras f al-has
transcorrentes, com rJe(Iuenos cleslocamentos como falhas cle Cachog
ira, Piraí e do caruru, estes orientados segundo a direção noro-
este (l'iç¡ura 2.4) . o caráter do movimcnto c]a falha de Jundiuvirr
teria sido dextral e para as fal-has de caruru, piraÍ e cachoeir,
o movimento teria sidc¡ sinestrar (ilasui et .r-1, :19 78) . De acordo
com a ¿¡nálise estrutural dos dobramentos anteri-ormente menciona-
da, foram associadas ao falhamento de Jundiuvir¿r duas fases c1c

dobramentos as quais acusam a movlmentação desse falhamento em
dois cr-.rj :;ócjios. Posteriormente, ao fal_h.rmento transcorrente dr:
Jundiuvira, não se têm registros de deförmação rírpteis na área.es
tudada.

HTDROLOCIA DE SUPERF-ÍCIE

As bacias dos rios JundiaÍ, Capi-vari e piracicaba foram ob-
jeto de estudos hidrológicos de maior detalhe por parte do Depar
tamento de Ãguas e Energia glétrica (DAEE, rg8r). Nesse estudo
foi utilizado um modelo determinÍstico de simulação hidrológica;
o "Modelo l4ero". Este modelo foi calibrado com uma série histór*i
ca de 30 anos de dados hidrometeorolõgicos, obtendo-se no proces.
so de calibraqem diferenças percentuais entre -62 e +15?r pârâ
os varores da vazão total e cal-culada, atestando, desde modo , a
boa qualidade dos parâmetros obtidos pelo modelo. Na Figura 2.s
es'bão representadas as sub-bacias estudadas em relação ã folhade
- .. ?LJUndl-ar.

Dentre estas sub-bacias, as dos rios J'undiaÍ e Jacarezinho
são menores e drenam terrenos hidrologicamente homogôneos, além
de encontrarem-se situadas em sua quase totalidade na folha cle
JundiaÍ. As sul¡-bacias dos rios Atibaia e capivari são muÍco ex-
tensas e drenam terrenos com caracterÍsticas heteroqôneas e dis-
tintas daquelas encontraclas na área estudada.

No Quadro 2. I encontram-sc os resultados d<-r balanço hídrico
para médj-as mul-tianuais obticlos pela simulação. os dados são re-
lativos apenas à área de dren:rgçm parcial das sub-bacias, não ten
do sido consideradas as sub-bacias de montante. o balanço nÍari-
co calculou a evaporação realr €scoamento total e escoamento bã-
sico relativos a cada sub-bacia. Também foram cal-culadas as rela
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QUADRO 2 .1 - MÉDTAS MULTIANUAIS DO BALANçO HÎDRICO

Jundi aÍ Jundi a í Jacarezinho

Nome do pos to Jundi aÍ Itapeva Ïtatiba

Entidade respons áve 1 DN1\TìE DNAEII DAEE - CTH

Prefixo de controle 62395000 3D-0I962390000

Área de drenagern (km2 ) 269 aco 95

P recipi taç ão - P (mm,/ano ) L25L 1182 L320

Evapotranspi ração real - ER
( mm,/ano )

785 778 702

Escoamento total- - Q, (mm/ano) 465 404 618

Escoamento básíco - Q" (mm/ano) 230 195 333

Re 1ação
precipi

escoamento total -
ração-a.íP-(zl 46'>)36

Relacão escoanento bãsico
- prêcipitação - OB,/P - (?) 'Rl6t8

Relacão escoamento básÍco -
escoámento toÈal - QB/aî - G)

554950

FONTE: DA.EE, l-98f



ções entre escoamento total e precipitação, escoamento básico e

¡:recipltação e entre escoamenÈos básico e totaf.

Em termos geológicos as três sub-bacias são bastante simila-
res, drenam terrenos cristalinos com espesso manto de alteração
d.e rocha. Quanto ao relevo, as duas sub-bacias do rio JundiaÍ dre.

nam terrenos das zonas "serrania de São Roque" e "Planalto de Jun

diaí" e a sub-bacia do Jacarezinho drenam os terrenos mais eleva.

dos da "zona Planalto Ce JundiaÍ", havendo assim uma certa compa

tibilÍdade em termos de declividade e forma das vertentes.

Os parãmetros determinados pelo l:alanço hídl:ico nas três sub

-bacias apresentam uma concordância direta com a precipi'tação' A

þacia do rio Jacarezinho tem maior precj-pitação, com conseqüente

evaporação real menor e maiores valores do escoamento totalr es-
coamento básico e das relações "escoamento total - precipitação"
e 'lesooamento básíco - precipitação". A sub-bacia do rio JundiaÍ,
situãda maís a juzante, tem a menor taxa de precipÍtação e apre-
senta menores valores dos parãmetros anteriormente referidos ' com

exceção da evaporação real, a qual aumenta com a diminuição da

precipitação. Os vafores da relação "escoanrento básico - e s coãlen

to total" da ordem de 50? Para as três sub-bacias indicam a ele-
vada capaciddde de armazenamento de água subterrânea dos aquífe-
ros existentes.

O efeÍto da a1títude no regime hidrológico pode ser bem oT)-

servado pelas relações entre os escoamentos básicos e totaf com

a precipitação, as quais aumentam com o incremento da precinita-

ção. Entre estas, a relação entre escoamento básico e a precipi-
tação indica o percentual de infíltracão. Através dela podemosVe,

rificar que a sub-bacia do rio Jundiaí, controlada pelo Þosto e-

xistente na cidade homõnima, apresenta taxas de ínfÍItração maio

res que a sub-bacia de juzante ' visto que a precipitação média é

maior na sub-bacia de montante.
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3. ANÁ,LISE DO FRATURA¡€.NTO

A análise do fraturamento foi realizada a partir de dados

obtidos da interpretação das fotografias aéreas e em levantamen.

to de campo. Os prlncipais sistemas de fraturamento encontr:ados

e a sua distribuição espacial, foram interpretados ã Luz de mo-

clelos geotóglco-astruLur¿r1s cxlstcntcs c da cvo.lucão r¡co1í>c¡t.ca

da área.

A fotointerpretação foi feita com fotos aéreas pancromáti-
cas nas escalas 1:60.000 e I:25.000, respectivamente, dos levan
tamentos: USAF-AST 10 (norça Aérea dos E.U.A., 1964) e IBC (Ina
titudo Brasileiro clo Cafê, L972). Neste"trabalho foram idenfica
das todas as feições lineares admitidas pelo autor como reflexo
de frat-uras ou falhas geológicas designadas pelo termo lineamen-

to de fratura. Admitindo-se o termo lineamento na concepção de

Loczy & Ladeira (1976, pãgina 99): "Um lineamento é qualquer li
nha condicionada topograficamente e observãvel em mapas topográ
ficos¡ ûo terreno ou em imagens supranencionadas (fotografiasaé
reas, imagens de satéIite e imagens de radar) ' OS lineamentos

são causados por juntas, falhas, fraturas, planos de acamamento,

de xistosidade, foliaçãor lineação". Os lineamentos de fraturas
foram traçados nas fotografias aóreas e transferidos para a ba-

se planialtimétrica na escala 1:50.000, correspondente à folha
de Jund.iaí.

No levantamento de campo foram descritos 193 pontos de a
floramento, nos quais foram medidas as atitudes das foliações ,

lineamentos, dobras e principalmente todas as falhas e famílias
de fraturas presentes. Assim foram crÍados doís grupos distin
tos de informações, com tratamento específico que serão discuti
dos a seguir.

3.I. ANÁ,LISE DOS LINEAMENTOS DE FRATURA FOTOTIITERPRETADAS

A base planialtim6trica foi subdividida em 36 sub-ãreas ou

células com aproximadamente 20km2 cada. Em cada uma dessas célu
Ias foram medidos o número e o comprimento dos lineamentos de

fraturas presentes. O número de fraturas presentes em cada céIu-

la passou a corresponder ä frequência de fraturas da céIula. O

comprimento total d.os lineamentos em cada célul-a, dividido pela



sua respectiva área, passou a corresponder à densidade de frat-u
ras da célula. Desta forma obteve-se um conjunto de 36 amostras
com uma distribuição espacial conhecida e com duas variâveÌs: a

frequência e a densidade de fraturas. rgnoradas algumas céIulas
com dificuldades de fot oi nte rpretação , foram processadas 29 cê-
lulas através do progr¿rma de cornputador TRENDSUP de Landim etal
(19781 , modificado por Braz da Silva (1984). Esse programa uti-
liza os métodos polinomiai s não ortogonais para o cálculo de su
perfÍcies de tendôncias de graus de 1a 6, imprimindo os coefi-
cientes das equações, os mapas das superfícies c os map.rs de re
siduos e os coeficientes de correlação e determinação.

3.I.1. AnáIise de lendê nç!14ê--Ireqilê nc Í a-gg1l.ile amgn to s de-qIg
turas.

À suoerfÍcie dc tendõncia t¡uc apresenl-ou o ¡nelhor ajuste
foi a de qrau 4 (Figura 3.1.4), com coeficientes de correlação
de 0,88, e de determinação de 0,78. Esta superfÍcie aÞresentaun
máximo de até 25 fraturas por célula no c¡uadrante nordeste da

área estudada, Traçando-se uma l-inha SW-SE, toda a área situada
a norl-e desta linha apresenta tendências maiores da frequência
do fraturamento. No extremo sudeste da ãrea tambérn tem-se um má

ximo com até 30 fraturas por célula.

O mapa de resíduos da superfÍcie de 49 grau mostrado na F+

gura 3,I.8 evidencia as ãreas em gue os valores reais estão aci
ma (positivo) ou abaixo (negativo) da tendência. Destacan-se læ-s

te mapa duas áreas de elevada frequència de fraturas com val-o -
res de resÍduos positivos acima de 310. EsÈas áreas correspon -
dem a uma faixa noroeste, que val do extremo sudeste ao centro
da årea, e a outra zona situada no centro-Ieste da área.

o map¿ì geológico (Figura 2.1 - vide página 16) foi lança-
da uma zona fraturada orientada na d.i re çã<-: N50W, que corta a á

rea de noroeste para sudestc. A nol:tte dessa zona fràLurada há

uma evidente mudança no padrão do fraturamento, tanto pelo pre-

domÍnio de rochas mais competentes, como também pelo deslocamen

to sinestral de zonas mais fraturadas ao longo da mesma.

A orientação desta zona fraturada concorda com a orienta -
ção da falha de cururu e com a direção dos dlques de rochas áci.
das, estando ela própria em alguns segmentos também preenchi'da

l
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por rochas áciclas. O aumento da frequêr-rcia de f raturas no ext
rno sudeste da área é justificado pela proximidade com o f.rlha
ment.o transcorrente de Jundiuvira.

3.I.2. AnáIise de Tendência da Densidade dlos Lincamentos rle trra
Lul-a s;

Coincidenternente (x)m a frcquência, a superfície de 4g grau
foi aquela clue apresen't-ou melhor ajuste (Figura 3.2.4) , com coe
ficientes de correlação de 0f85 e de determinação de Ot7L. A fo5

ma da superfície de tendência também foi similar', com os v¿rlo, -
res m¿r-is elevados a norte da cliaqonal NW*SE e tanrbém um máximo

no extremo sudeste.

O mapa de resíduos (I'igura 3.2.8) confirlnou apenas a faixa
orientada na direcão noroeste que ocorre no extremo sudeste ao

centro da ãrea. No restante da área, os resÍduos estão bastante
próximos a zeto, revelando uin bom ajustc da superfÍcic calcula-
cl.r frar:cì com os valores oJ:serv¡rdos.

O comportamento da clensidade e da frequência do fraturamen
to é bastante similar, havendo coincidência nas áreas de valo
res mais el-evados, tanto nas superfÍcies de tendência como nos
residuos. As ãreas com maior ocorrência de fraturas, tanto na

incidência como na extensão, estão compreendidas no e><tremo su-
deste da área e a norte do lineamento, com direção em Lorno de

N50W, eüê corta a ãrea de um extremo do outro.

As áreas com maior ocorrência de lineamentos de fraturas
poderiam estar controladas, no tocante ã ¿isLribuição dos esfo::
Ços, pelo referido fineamento N50W. Provavelmente esse liueamen
to deve ter at.uado como uma falha transcorrente com pequeno cle_g

locamento sj-nestral-, sirnilar às f alhas do Cururu, Pj-raÍ e Cach_o

eira, representadas t'ra lrigura 2.4 (página ) . Desta forma, o

referido falhamento pode tanto ter conclicionado a clist--r:ibu,Lç--ão

dos esforços como colocado lado a lado conjuntos de rochas dis-
tintos quan'Lo ao grau de fraturamento.

3.2. TNTERPRETAçAO DOS DADOS DE CAMPO

Nos tratalhos <le campo foi dacla maior ênfase para as fratu
ras e fathas, guê são as clescontinuidadcs de j-nteresse para a

re
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circulação das águas subterrãneas. As f o-Liações e lineações, nu-i

to embora também tenham sido determinad¿is, não são agui apresen

tadas uma vez que Batista eb aI (1986) ft-zeram um completo estu

do sobre elas.

Os planos de ruptura foram classificados em falhas, fratu-

ras de primeira ordem, fraturas de seÇunda ordem e fraturas de

terceira ordem. Os critérios de classificação empregados no caril

po foram:

. Fraturas de primeira ordem: as c{uesc extendem por todo o af lora
mento sem serem interromPidas.

. Fraturas de segr-rnda orclem: as qlre sc interrompem na escala de a-

floramento.

. Fraturas de terceira ordeil:as
no afloramento.

. falhas: fraturas de Primeira
trc caoa e 1ar;a.

clc pequena extensão , del ini tad.¡s

ordem com grande deslocamento en

O processamento destes dados foi reali zado através de dia-
grama de projeção estereográfica de igual área, construido por

processamento automático cm computador'

No diagrama c1a trigura 3.3.4 estão plotados toclos os pólos

de planos cle falhas e fratu::.ls observadas. Neste diagrama a or-

dem decrescentlr de preoonderãncia da atitude das descontinuida-

,des é: N45otr/BSoSn, N5 5oW/BSONE, N2BoW/BSoslnj, N70on/vertical; e

sccunclariamente : Nl5oW/vertical, EW /vertical'

Na trigura 3.3.8 foram ler'çados apenas pôlos de planos cor-
respondentes a fraturas de pritnej-ra o¡dem, isto é: f raturas que

se estendem toclo o afloramento sem serem interrontr¡idas. A ordem

decrescente de ocorrôncia clestas fr¿tturas é: N45on/B2ostr, N5OoV

B0o¡n, nTOon /vertical, N55on/B0oXrn¿,e secuucìariamente t{15otr/OOoSW

e N2 5ow lzsoNs.

Asfraturasdesegunclaorclem,ouseja,aguclasqllcsein
terrompem na escala de afforamento, estão plotadas no diarc¡rama

cla tr-igura 3.3.C. Estas fraturas alrresentam valores preponderan-

tes apenas na direção N50otV,/vertical¡ corTr algumas concentrações

secundárias de pólos de planos nas direções: ns/75oi'l e N35on/B9o

SE.
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Através destas figuras verifica-se que a maj-or incidência
de clescontinuidade é encontrada na direcão n45of com nergulhos
subverticais, pr€dominantes no quadrante sudesLe. Esta atitude
esr¡aclal ó a mais Jircqucntc nos diarJram¿rs clc¡ con junto total de

falhas e fraturas e naquela com fraturas de primeira ordent. Ob-

serva-se também que esta atitude espacial está praticamente au-

sente nos diagramas com fraturas de segunda ordcm-

A direcão N50Vù é a segunda em frequência nos diagramas pq

ra o conjunto total de falhas de fraturas e para fraturas de prl
meira orclemi nos diagramas corn fraturas de segunda ordem é a di
reção predominante

Com menor frequência dos diagramas de projeção estereogr'a-
fica estão as clireções N7Oon /verLical e N55on7aOoNw, cviclencia-
dos em todos os diagramas dc projeção estcreogr:ãfica util.izados
Finalmente, com menor evidèircia, fóram observados planos de ruP

tura nas direções ¡Jl5otr,/6Oosw , N25ow/¿5oNn, NlSow/verti-cal e Evt/

vcrti ca I.

3. 3. ANÁLISE DA GBOMETRIA DO FRATURÀMBNTO

para um melhor entendimento do mecanismo do fr¿rturamento,
procurou-se comparar os resultados obtidos no campo com a dis
tribuição dos esforços nos principais eventos geológicos-estru-

turais, ou seja: a fase de deformação rrDnrr e OS falhamentos trans

oorrentes.

a) Fase de Deformação rrDnrr

Esta fase, conforme referida anteriormente, pode ser observad-a

em todos os metamorfitos da ãrea e cronologicamente é referenci
ada como anterior ao falhamento transcorrente. Sabendo-se que a

foliação rrsnrr ap::esenta máximo na direção l¡45oW (vide trigura
2.2, página ).1 ), as fraturas com direção em torno de 45on corres

pondem ãs fraturas de tracão da fase Dn. De acordo com o propos
.to por Larson (L977), dentre as fraturas desenvolvidas no esta-
do plástico de importância hidrogeológica destacam-se as fratu-
ras de tração designadas pelo autor como fratu::as "aclt', quesão

aquelas desenvolvj-das em r:lanos que contêm .r direcão de máxilno

esforço, oS eixos de máximo estiramento rrarr e de máximo encurta
mento rrc'r de um dobramento.
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A direção N45oE e a Ðreclominante no conjunto total
]lr¿is e fr.rturas obscrvaclas (di¿r<tram¿r rrarr d¿t ['igura 3-3)

fa-
nas

fraturas de priitteira ordem (diagrama rrbrr da trigura 3.3) . Esta
congruência geomótrica sugere que duranLc a fase dc dobramentos
rrDrìrr foi desenvolvido um f orte sistema de f raturas rra,"ltr orien-
taclo ortogonalmente ã foliação com a qual ainda guarda tal rela

ção. O pretlominio desta dircção entrc as fraturas ntais extensas
(fraturas cle pr-imeira ordem) converge também para a descriçãode
Larson (L977) das fraturas de tração como sendo as mais exten
sas.

A fase de clobramentos rrDnrr ainda pocleria ser resoonsável-pe

lo desenvolvimento de sistemas de fraturas de cisalhamentos. No

entanto, a j clentif icação destes sistelrras em fr-rnção de suas rel-a

ções com a fotiação é muito difícil, uma vez que, dependendodas

caracterÍsticas das rochas e cta deformaÇão, formam ãngulo entre
30o e 45o com o esforço principal.

b) I'alhamentos Transcorrente,s
O fal-hamento transcorrcnLe cle Jundiuvira é o evento mais sÍgni-
ficativo da tectõnica rúptil local.. Ilfe está suÐetimposto aos

clobramentos da fase "Dn", cl.onologicamente mais antÍ9os, o que

significa que descontinuidades geradas na fase Dn foram afeta -
das cu reativadas durante esse evento. O falhamento de Jundiuvi
râ¡ propri-arnente dito, corta o sul da folha de JundiaÍ e a ele
estão associados os si-stemas de falhamentos transcorrentes de

menor expressão clue cortain tocla a região esiudada.

Admitindo-se o proposto por Flasui et al (197S) , €ITt relação
ao sentido do inovimento do falhamento de Jundiuvira e das falhas

iroroeste a ele associados, como, respectivamente, dextral e si-
nestral, podemos correlacionar geometricamente as falhas e fra-

turas observaclas no camÐo com os modelos existeutes de desenvol

vimcnto de forças e fraturas ern falhamentos transcorrentes.

A trj-gura 3.4 aDresenta a disposição das fraturas desenvol-
viclas em Ltm f a-lhamento transcorrente segundo o mcJdelo de Riedel
(Lg29 ) nroclif icaclc¡ pclr Saclowsl<i (1984) . Ncste modclo cncontramos

sej-s famítias cle fraturas sccundárias que se desenvolvem em ful

ção clos esf orços de comÐressão e tracão: "T" , "R" , " Rl" , "P" ,

nXn e lyl. AS ffatUfaS rrTn Sefiam de tfaCãO, ,tRtte ttR-," SãO de

de

e
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c1s¿rlhamcnto si¡Lótico c .-rnt-iLóticc>, rcs¡;cctiv¿rmcntc, fornando

um conjugado de aproximad.amente 6Oo, simétrico em relacão às fr?

turas de tração. /\s fraturas rrPrr scrlam slmétrlc¿lS ¿ì I'Rrr em fult

ção ã zona de cisalhamento e também sintéticas. As fraturas rryrt

são simétricas a "Rl em relação ã direção da zona de cisalha

rnento, e aS fraLuras rrYrr corrcspondem a fraturas paralelas ã zo

na de falha.

. Aplicando-se uma comparação geométrica do m<-rdel-o proposto
para as direcões encontradas nos diagramas cle projeção estereo-
gráficas temos:

Fraturas Rlt falhas, diques de rochas áðidas, fraturas de pri

meira, sêgunfla e terceira ordem com direção próxima a N5OoW;

Fraturas R:

:<ima a N70ou

Fraturas Y:
- -alxima a N55"lJ

Fraturas P:

no entanto,

falhas

falhas

e fraturas de primeira orclem com direção pró

e fraturas de printeira ordem com direçao pro-

falhas e fraturas com direção próxima a m40on que

esl-ariam mascaradas pelas fraturas ac da. fase Dn;

Fraturas X: falhas e fraturas de primeira ordem com direção pró

xima a N25oW;

Irraturas T: corresponderiam a planos de fraturas com direçãopró

xima a l¡8Oow com frequência baixa.

As fraturas RI são os elementos mais marcantes deste mode-

1o, sendo caracterizaclos tanto nas falhas de Cururu, Piraí e Ca

choeira como em juntas de ïrequena extensão, todas com direção em

torno de N5goW. Além de ser esta a única direção de fraturamen-
to preenchida pelos diques de rochas ácidas, revela estaremmais

aber¡as ao menos durante o período das intrusões.

Um outro ntoclelo de cleformação em zonas de transcorrência ó

o proposto por l-lar<lirrg (L914) , o qual considera as fraturas de

cisalhamento coniugados RI 
" 

R, com o mesmo carâter antitét-icc¡

e sintético de "Rieclel" (Riedel, L929 in Sadowslcy, l.9B4) j-ntro-

duzindo aincla dobramentos e falhas normais e de empurrão (trigu-

ra 3.5).
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Geometricamente existe uma l:oa correlaçao entre as fratu
ras do levanbamento dc campo com aS fraturas do modelo de rtRie-

deI" e fraturas e dobramentos do modelo de "I-Iardingr'. No tocan-
te aos dobrament-os, a associação entre os dobramentos Dn + 2 e

o falhamento transcorrente fica bastante clara na trigura 3.6,o¡
c1e temos o que teria ocorrido llessa fase de deformação.

A fase de clcformação "Dn + I" pode corresponder ao desen

volvimento iniCial do falhamento transcorrente cujas evidôncias
são as esÐessas zonas miloniticas deformadas oelos dobn¿rnrentos
ttDn + 2rt.

Assim na evolucão do fraturamento ila região ocoiîreu primci

ramente uma intensa fOrma de dObramentOS, rrDnrr, a qual mascarou

as descontinuiclacles anteriores. Nessa fase de dobramentos deseu

volveram-sê, prjncipa.l.mentc, fraturas c1e tração ortogonais a fo
1iação plano axial desta fase, Qu€ correspondem atual-mente na ê

rea da folha de Jundiaí às fraturas com direção n45on. Alêm das

fraturas de tração, nessa fase tambóm foram desenvolvidas fratu
ras de cisalhamento, as qu.ris, apesar de não apresentarem dire-

ções definidas pelo levan'l-amento de campo, devem situar-se en

't-re N-S a ¡¡15on e n75on aEVü. As fraturas de cisalhamento podem

ter atuado como planos preferenciais para o desenvolvimento de

rupturas posteriores.

Sobre rochas previamente fraturadas, pelas fraturas de trî

çãc, e de ci salhamento, deu-se o desenvolvinento do ['a]h¿ttttettto

cle Juncliuvira, o qual supõe-se ter-se dado em duas fases: "Dt + Il

e "Dn + 2,,. A f ase 'rDn + 1" corresponcle aos utj-loiri1-os dobr..rCos

na zona de falhamento, enquanto que Dn * 2'e a fase final do f-¿r

Ihamento, a qual deformou os milonitos'rDn + 1". Esta fase e de

-. -aclificr-L reconsti'tuição clo pouLo de vista do fraturamento, i^ a

fase "Dn -t- 2n apresenta boa reconstituição tanto do ponto de vis

ta do fraturamento como d"os dobramentos.

O f alhamento "Dn -l- 2' dcsenvo-lveu-se ao longo da clircçãcr

n55on a l¡65on e gierou um intenso sistema de fraturas antitéti

cas com direção pioxima a N50ow.

Após o falhamento transcorrente, a área cleve i'er sido afe*
tada por outros eventos, mas não foi possÍvel identificar siste

nìas de fraturas mais jovens, nem mesmo nos sedimentos do perlno-
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c¿.lrbo¡iferos, :,;il,uarclos cronc:logicatncntc cnl-rc o f¿llhanlcnto trans

corrente e a reativação Wealdeneana. Nesses seclimentos, a análi

se do fraturamento não revelou nenhuma clireção preferencial su

gerinclo que as frat,uras mccliclas no c.rtnpo trão são cle origem tec-

tôn ica.
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Unr¿r das c¿rracterístj-cas clos oqüÍf"ros fratui:aclos em terl:e-

nos crj-stalinos soÌ: clina úmido resj-de rìa presença de um espes-

so ntanto c1e aì teração que inf I ui nas conclições de circulação, ar

mazcnarnenLo e infilL.,ração d¿rs irgr-t;ts subter:¡:ãncas desscs aqüife-
ros. A oorção do manto cle altcração situaclo allaixo da superfi

cie freáti ca da ãgua sul¡tcrrãnea, a parLe saturada, cons'bitui

se em Lrma s¡b-zona .,.¡üifera na qual a água subterrânea circula

atr¿ivés clos vazios cl.r rocli.r alterada e/ou solo "porosidade de

interstícios". Sotoposto ou rnesmo interdigitado com o menLo de

alteracão ocorre o mcio fraturaclo ¡:ropri¿rmcnte dito, flo qual a

água subterrãnca circul-a principa lmente através cle fatui:as , f a-

lhas e ouLras clescontj-nuidadcs cl¿r roch¿t. Assilrt, Lcm-se ttnt¿r ouL.ra

sub-zona aqüífera com "¡rorcisiclacle de fraturas" e as duas sul:-

zonas .qüifer.r= mencj-onaclas ellcontr.rm-se interconectaclas hidrau

licamente atuan<1o como um sistena aqüÍfero a dupla Porosidade.

para rea-lizar: ¿ì análisc clas c¿rracterísticas hiclrogeofógi

cas e do pote¡ciaI cle exo-lotução do sistena oqüífero estudaclo,

rrrocurou-se ¿rssociar com as inforrnações de cunho hidrogeolõqico
.tcÍue 1¿rs relativas ã c¡eologia, à h j-droloqia, ã morf ol-ogia e ã qeg

logi.r-estrutural. A zona de alteração saturada pode ser caracte

rj.zacla enl funcão clos daclos do inventãrio de pontos dtágua, do

ir.rlanÇo hiclrico e <la fotointerpretação de as1lcctos morfológicos.

O meio fraturado foi caracterizado principalmente em função da

assocj-ação clas conclusões ol¡ticlas na análise do fraturanentocom

a análise dos parârnetros l-ridroqeológicos obtidos l-ìo j-nr¡cntârio

de pontos rltágua. As estimativ.rs clos recursos exploráveis c r9

servas renováveis foram real-izadas coln base no conhecimento da

qeolrretrj-a c1o aqüÍfero, clis'biibuição do f raturamento, caracteris

ticas hidrãrulicas e o balanço hídrico das sub-bacias dos rios;

(Iue drenam a âre.r de estudos.

4. l. M/\NTO Dtr 
^r,TnRAÇÃO

Entendem-se como rnanto de alteração os solos em geral' e a

rcrcha ¿rlteracla ou regol j. bo ll¿ì concepcão de Guerra (l 969 ) ' O cr]

téri o emnregac.lo para esti¡nar a espessura do manto c1e 'rltcraç:ão
foi a profurndidade clos tubos cle revestintentos nos poços tubula-

r:es. Assim o manto cle altcracão ê forntado pelos materiais que,
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por suas caracLeristicas c1eol(ìccânic¿rs, obricJarn o uso de tui-¡os
de revestiurento na construcão dos pocos tuJ:ulares. O manto de

alteração, em funcão destes critérios, pode ser encont::ado com

espessuras de aLé 100m e o manto de alter:.rção s¿,rturado, até ce:.r

ca de 90m. Os valores maj-s frequentes, de acordo com o que se

pode observar nos hj-stogramas d¿l Figura 4.f., sit--uam-se entre20m
e 50m para a espessura total do manto; e entre lOm e 40m para a

espessura saturada do manto de alteração.

A ãgua subterrãnea circul-a e fica armazenada no manto deal
teração através dos vazios crj-ados pela .-rlteracão dos minerais,
f i ssuras e micro-f issuras abertas pelo intemperi-slno f is ico e

quÍmico. Apesar das possíveis vari.rções prcscntcs nos pcrfi-s de

intemperismo, os cladds hidroJ.ógicos das trôs sub-bacias consiclq
radas permj-tem estabelecer a ordem de val-ores de algum;rs carac-'
terísticas clessa zona de alteração.

No Quadro 2.L (vide págirra ) f oram apt:esentados val-ores
entre 19Smm/ano e 333mm/ano lr¿rra o escoamento básico, valoi: es
te que pressupõe no mÍnimo unì arm¿ìzcn¿unc¡rto cle água entre 0r 19 e

0,33 metros cirbicos Dor metro quadrado dc acrilÍfero. Consid.eran-
do-se espessuras saturadas entre 10m e 40m para o manto de alte
ração calculam-se coeficientes cle armazenamento entre Cr005 e

0 r 0 33. Estes valores correspondem .¡os encontr¿rdos ent Custõ¿io &

Llamas ( 19 76 , pag. L464 ) para estas li{-ologias c¡uando alteradas.

Se aplicado o mesmo cáIculo para
rando uma espessura da ordem dc I00m,

de arnìazenatrrento eul-re 0 r002 e 0,003,
nos ensaios de bombcatncnto, possívcis
mente fratur:adas, pouco freclr-rent-es na

o meio fratur:ado: considg
calculant-se coeficientes
mr-rito ¿¡cirna do r:Ì:servado
somc:nte en zor-ìas extrclla-
região cstudada.

Ao contrãrjo do coeficicnte de armazenamento. a condr.rtj,vi-
dade hidrâulica do manto de alteração é pequena" l{a lrigura 4.2

encontram-se somente os poços 'bubulares clue capt-ar,t apenas ,ágt.ar

do manto cle alteração, esl*es Ðoços apresentaram vafores da capg

cidade esoecí tica extremalnenLe baixos: entre 2,0 x I0-6 ¡3/sim e

3rB x tO-smt/u/^ com os vafores mais frequentes em torno de

5,0 x l0-6 *3 /s/m, que corrcs¡;ondem a valores cle perlrr.e¿rl:i.l.idade

d¿r o rclem cle J.0- 7 m/s .

As caract--erísLic.rs hiclráulicas clo tnatrto de alteração aute-"
riormente mencionaclas ref Ictern a importânci;r das condições cIi-
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mãticas no desenvolvimento do aqüÍfero. Os perfis de intemperis
mo e solos existentes são derívados da ação prolongacla de clima
ú¡nido sotrrc a rcaião clcL;clc a<r mcn()$ cls; ú:l ti.no..; 7.000 anos, pc:

ríodo pós-glaciaçãor âo qual Gouvôa da Silva (f983) atribui a

estabilÍZação das atuais condições climãticas no estado de São

Paulo.

4.2. MEIO FRATURADO

Ao contrário da zona de alteração saturada, o coeficiente
de armazenamento do meio fraturado é em geral muito reduzido. De

pendendo da intensidade do fraturamento"pode assumir uma maior
importância. Na maj-oria clos casos, a rede de fraturas apresenta
coeficientes de armazenamento inferiores aos observados em aq{li
feros confinados.

A espessura da zona fraturada propriamente dita é extrema-
mente variãvel e depende da profundj.dade máxima em cJue se erìcon
tram fraturas com condicões de circulacão de água subterrânea.
Nos boletins de companhias perfuradoras analisadas foram encon-
tradas referências a poÇos com entradas dtágua em ¡>rofunclidade
de até 27Om. Dentre os poÇos com informações sobre entradas dtã
gua foram selecionados 58 com no mínimo 145 metros de profundi-
dade; a distribuição de frequência das profundidades cLe entra
das dtágua destes poços, trigura 4.3, revelou a existência de

duas tendências: uma entre 60m e Blm e a outra entre 102m e 144m.

Considerando-se estas duas tendências admitiu-se a profun-
didade de 90m como limite entre ambas, sendo em seguida plota
das em papel probabilistico log-norm;rl (Figura 4.4) <ìs seguinbs
distribuições de frequôncia:

. capacidade especÍfica dos poços tubulare6 apenas com profundi
dade de entradas drágua menor que 90m;

. capacidade especÍfica dos poços tubulares apenas com profundi
dade de entradas dtãgua maior que 90m.

Os poços com entradas dtãgua com menos de 90 metros de prg
fundidade aoresentaram uma distribuição de frequôncia do tipo
log-normal e com valores mais elevados en relacão aos com entra
das dtágua mais profundas, que tampouco constituÍram-se em uma

dj-striuicão log-normal. Como a caoacidade específica está dire-
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tamente relacionada com a permeabilidade, o observado nestes p_o

ços vem confirmar que a permeabilidade diminui com o aumento da

profundidade no meio fraturado em estudo.

Também pode ser observada a diminuição conjunta dos valo
res da capacíclade especÍfica e da transmissividade nos poços tu
bulares com penetração no aqtlífero maior que 120m, isto é, em

poços que tendem a captar água de fraturas mais profundas (vide
página 55, Figura 4.7).

A dimlnuição da permeabilidade das fraturas em função doa_r¡

mento da profundidade é um dos fatores limitantes na perfuração
de poços tubulares em terrenos cristalinos. Existem diversos es

tudos estatisticos sobre a delimitação em uma faixa limite para
a perfuração de poços. No trabalho de Frangipani (L982) são en-
contradas referências a oropostas de limites que variam de 45m

a I20m, citados oor autores que pesquisaram rochas cristalinas
de diversas partes do mundo discutindo, além da diminuição da

permeabilidade, o aumento da salinidade das águas.

Não obstanter Dâ anáIise efetuada com relacão ã profundida
de das entradas dtágua Drocurou-se também estudar as cotas alti
métricas das entradas dtágua. No entanto' como a região estuda-
da apresenta fortes contrastes de relevo com conseqtlente varia-
ção na altimetria dos terrenos, não foi possÍvel estabelecer æ_r

relação entre as cotas das entradas d'água dos poÇos tubulares
exisLentes.

para a caracterização hidrogeológica das áreas com maior

frequência e densidade dos lineamentos de fraturas identificadas
ha anãIise de superfície de tendência (item 3. l) , elaborou-se a

Figura 4.5, representando separadamente a distribuição de valo-
res da capacidade especÍfica dos poços tubulares dessas áreas.
Foram considerados apenas os poços tubulares associados a linea
mentos com forte evidência de fratura. O resultado foi duas di.Þ.

tribuições bastante simj-Iares, revelando que a maior densidade
de frequência de lineamentos de fraturas por unidade de área

não impJ-ica aumento da condutividade hidráutica das zonas fratu
radas em sir ou seja: a maior frequência ou densidade dos linee
mentos de fraturas em área não leva a uma maior intensidade do

fraturamento na zona fraturada, entendendo-se como zona fratura
da o lineamento de fratura fotointerpretado.
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Assim, a maior ocorrência de lineanenLos de fratur.rs [oto-

înt.rpretaclas inclica apenas um'maior número cle zonas fratura<las

coni boas condições de circulação de ãgua subterrânea. A impor

tãncia dessas áre¿rs refere-se a maior possibilidade de loc¿çlo
de poços tubulares. A variação da condutividade hidráulica em

função da gênese do fraturamento será tratada mais adianter ro

item 4.4.

4. 3. CARACTERlSTICAS IIIDRÃULICAS

O parãmetro com maior número de informações é a capacidade

específica, a qual foi determinada em fB9 poços tubulares. A cg

pacidade específ ica quantifica a c¡uanticlade de água extraída de

um poço t¡bular por metro de rebaixamento c1o nível c1tágua do¡res

mo.

Nos poÇos analisados este parãmetro oscilou entre

1,0 x 10-6 m3 /s/m e I,0 x 10- 3m3 /=/^, apresent.rndo-se na forma

de uma distribuicão loqaritmo normaf (Figura 4.6), com mediana

508 das amostras de 2,8 x r0-5m37u7^ " valores mais frequentes
entre 7,0 x lO-sm3/s/m e I,5 x 1,0-a^3¡"¡^.

No Estudo das Águas Subterrãneas da 53 Região Administrati
va (DAEE , 19 Bl ) , foram ¿rnalisados daclos de 515 Ðoços tt-tl-rulares

em aqtlíferos fraturados em terrenos crist.alinos no Ieste do s-

tado de São paulo. Os valores da capacidade específica também

apresentaram-se sob a forma de uma distribuição logaritmo nor -
mal, situada entre 7,0 x l0-7m3/s/m e 1,0 x 1,0-3^3/s/m mediana

dc L,6 x l0-5nr 3/=/^ 
" v¿r'l 1¡rel; nlri:; frcrrlttrtntcr; clrlt r<: 4,0 x 'ì O-('rtt3/s/m c

I,0 x lo-t] m3/s/n, Salienta-se que os cálculos do valor médio da

capacidade específica cle todos os poços tubulares inventariados

não foram efetuados devido ao fato de estas distribuiçoes de

probabilidade anresenLarem-se na forma loqaritmica normal.

A transmissividade obtida através de ensaios de bombeamen-

to oscilou entrc L,2 x 10-6 n2/s e L,4 x tO- z¡2 /s, al)resclltando

correlacão com ¿ì caoacidaclc csr¡c<;Íf- ic¿r (l"i'<Jur:a 4 ' 7) , atravós cla

ecluação:

IogI0T = 0,9 x to9lOq 0,5 x 10-6

onde:
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T = transmissiviclade em n'2 /s

q = capaciclade específ ica em m3 /s/m.

Esta equação apresenta uma variação de t 7 ,5 x 10 6 m2 /s pe

ra um interval-o de confiança de 95å.

Na Figura 4.-Ì , de aCorclo com o mencj.onado no item 4.2, t¿rm

bém observa-se a variação destes parãmetros em função da pene

tr.,ção. Os poços com profundidade total entre L20 e 200m 9ue,

J)rovavelmente, possuem duas entradas dt ãguu neSSa faix.¡ clr: pro-

fundidade, apresentam, êR geral, valores m.ris baixos, tanto ¡;a-

ra a capacidade especific¿r como para a transmissividade' A dimi

nuição dos vafores destes parãmetros ref lete a clinir-ruição da

pe'^meabi lidade com a prof undidade.

As oermeabilidacles direcionais dos si.st-emas de fratul:as da

l:acia do rio Juncliaí foram e¡stud¿rclas at::aví:s clo mo<lcIo numórico

de simulacão, o "modelo Feel", por Rertachini et al (f9$f)" A

re -roanáIise das permeabiliclades dirccionais apresentou a tazáo

cle anisotrooia de 2'6 com valor dc 2'6 x 10-5m/s para a permea-

bitidade direcional do sistema de fraturas l¡45og e I,0 x filsin/s

Ðara o sistema de fraturas N50oW-

4. 4. ANÁ.LISE DOS CONDICIOI.IANTES MORFOESTRUTURAIS

Nos I89 poços tubulares com as inf<.:rmações hidrogeológicas
básj cas foi realizado um trakralho complementar de fotointerpre-

tação com as mesmas fotos aéreas analisad¿rs anteriormente (item

3. f ) . Este trabalho consistiu na c¿rracte rrziv;7tcl cteorìorf oIógica e

morfoestrutural do ponto de localização desses poços tub¡ulares.

Bm cacla ponto analisado forant tabuladas as seguintes cal:ac

terÍsticas:

. situacão topogrãfica

. tipo de vale

. relevo

. lineamentos ce fraturas associadas a cada poço tubular-

/\ estes dados obti<1os na fotointeroretação acrescentaranrse

coordenadas UTM
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cota

I)ro f. lrndj d¿rclc

nível estâtico

espessura total do manto de all-eração

espessura saturada do manto de alteração

se o revestimento utiliza ou não filtros

. capacidade específica

. capacidade específica r¡or metro

. litoloqia

. área de drenagem a montante do

A reunião destes dados ¡;e::mi
do no Anexo l.

de penetracão

poço.

tirr compor o Quadro 4.L, lista

4. 4. I. Condicionantes Morfo_lóqicos

Às caracteristicas rnor:folóç¡i cas dcduzidas clo l-ocaI de cada
poço tubular são:

Si t-uacão Lor;ogrãf ica, se o Doco tul,¡ul ar cst-á localizaclo em:

. fundo de vale

. baixa vertentc

. móclia vc:rt:r-'nte

. .r lta vertente

. topo

As esÞessuras do manto d.e alteração total e saturado foram
correlacionadas com a situação tooográfica. De acordo com os da

dos do Quaclro 4.I, os [)ocos situados no to¡-ro apresentaram maio-
res espessuras do manto de alteração saturada e total, que dimi
nuem gradativamente em direção ao fundo dos vales (o ter:mo mat-I-

to de alteração foi definido no iten 4. I) . Nos poços situados
em fundo de vales a esÐessura do manto de alteracão saturada é

cerca de 80å da sua espessura total, enquanto no tooo é cerca
de 60e¿. Estas caracterÍsticas rcvclam c¡uc gcncricamente as zo

nas de alteração total e saturação aumentarq do fundo c'lo vale pq

ra o topo das encostas, scndo que o aumento é prooorcionalmentc



ouadro 4.L - Distribuição das Esoessuras TotaI e
Topográfica

Situação Topográfica

Médi-a da esÐessura saturad.a d.o rnanto
de alteração (metros) :

Desr¡i-o cadrão (metros) :

Média da espessura total do manto de

alteração (metros) :

Desvio padrão (metros) :

Razão entre
saturada e

Fundo de

Saturada do Manto de Alteracão Segundo a Situação

espessuras médias
total ( ?)

)L ?

Baixa
Vertente

16,0

)q 1

22 ,6

Médi a
Vertente

13,3

16 ,0

81, B

1,L )

29 ,8

Ai-ta
Ver ten te

lB,1

16 ,1

66 ,L

27 ,6

45,g

Topo

15,5

L-i ,L

Jq ro

64,9

l-B,2

14 ,2

55 ,6

6C ,4

19 ,5

62,2

L¡



maior para a zona de alteração total, havendo assim uma varia -
ção local da c1cornctrj-a do manto clc ;rIt--er;rção rJtlc im¡rcdc a sua

regionalização.

À capacidade especifica dos poços tubulares também fo.i conl

parada em função da situação topográfica. A Figura 4.8 ratifica
para a área estudada a mesma relação observada em 1954 por Le

grand (Custódio a L]amas, 1976, pag. 1469), isto é, a capacida-
de especifica dos poços tubulares tende a aumentar seu valor do

topo para o fundo do vafe, obviamente pelo fato de o fundo do

vale reunir maiores Þossibi l.idades cle estar: encaixado em uma zo

na fraturada.

Consideradas as características observadas com relacão à

s.ituação tooográfica e à capacidade específica e também entre
a situaÇão topográfica e a zona de alteração saturada, pode - se

concluir que as capacidades específicas obtidas em pocos tubula
res situados em fundo de vale devem corresponder à contribuição
das zonas fraturadds para o poço e a caoacidade específica dos

poços sj-tuados no topo podem corresl:onder à contribuição apenas

do manto de alteração saturado. fsto pode ser constatado ao se

observarem as Figuras 4.2 e 4.8, urna vez que os poços que cap -
tam água apenas do manto de alteração (I¡igura 4.21 e aqueles si
tuados no topo (Figura 4. B) apresentam a mesma faixa de valores
para a capacidadc específica: dc 2tO x l}-Lmt/s/m:t 4,1 x LO 'n3/s/n.

A extensão da drenagem a montante de cad.a poço tubular, ao

contrârio do que era esperado, não apresentou nenhuma relação
com a vazão de explotação ou capacidade específica. Siqueira
(L967) , em um trabalho oioneiro sobre a hídrogeologia dos terre-,

nos cristalinos do norcfeste brasileiro, aponta como um dos cri-
térios Ðara a locação de oocos tubulares a presença de uma gran

de ârea de recarga. ldos terrenos cristalinos da área de estudos,
a esgessa camada de alteração saturada garante uma alimentação
ao poço tubular, independent.e da extensão da árca de recarga.C-o

mo a correl.ação f oi fcita entre a c;rpacl.dade especÍ f ica e a área

de drenagem a nontante cìo poço tubular, ela reflete apenas o

funcionamento em poucos dias, não podendo scr extendida para a

operação a longo praz o.
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4. 4 .2. Ço¡_di c!_Sn_At re s__E_q ! rg,!u rqi5

Em cada um dos lg9 pocos tubufares do Anexo I, foram veri_
f i.cados os l.incamcntos (rc f"r¿ìt-lrras rTuc <:sti vcr¿rm ¡ssr¡ciad'r; (-ìo
poço. Para cada lineamento de fraturas foram computados:

. a orientacão do lineamento: o azimute de 0o a 1B0o referido
no sentido contrário a partir da finha Noi:te_Sul;

. a evídência do lineamento, com base na reti.Linearidade: con _
trastes de textura e topoç¡rãficos; os lineamentos foran cl-as_
sificados como sendo de evidôncia forte, média ou fraca;

. extensão: o comprimento do lineamento..em kmi

. distâncía: a mènor distãncia entre o poco tubular e o finea _
mento.

No máxlmo três lineanrentos de fraturas foram associados a
cada poço.

Na Figura 4.9 encontram-se as distribuições fogar,ttmo nor_
mal dos ÞoÇos associados a fineamentos de fratura com evidência
forte e daqueles com evidência fraca e/ou média. Nesta fiqura
foram considerados apenas os poços situados nesses lineamentos,
ou sei a, com dj.stância entre o poco e o line.rmento igua], a zero.
Efetivamente os poÇos tubulâres situados em lineamentos com for.
te evidôncia de fratura apresentam maiores valores da capacida_
de especÍfica. rsso significa que a evidência do rlneamento fo-
toinËerpretado reflete as condic;ões de circulação do meio fratu
rado' definindo-se assim um critério de 10cação de poços tubula
res na região estudada.

outro critério de rocação de poço tuburar bastante discutl
do pelos hidrogeóIogos é a extensão d.os l-ineamentos. Hã aqueles
que defendem os lineamentos pouco extensos como responsãveis por
zonas mais permeáveis e os que defendem o contrãrio. para se g_

tingir um pouco de ob.jetividade nesta discussão, foi elaborada
a FÍgura 4.10, a qual são comÞaradas as distribuícões cia proba_
]:illdade da capacidade especÍfica dos ooços situados em linea _

mentos com forte evidência de fraturas com extensão menor ou
igual a l,2km e aqueÌes com extensão maior ou igual- a t,3km. A
extensão limite de l,25km foi escolhida apenas por separar duas
amostras com número similar de indivÍduos.
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Os poços situados nos lineanìent.c>s cle maior clx.Lensão apre _

sentaram maiores valorcs c1a c;:pacidade especÍfi-ca que aqueles
com menor extensão. Assim, na rcaião c1e JunCl:L¿rí, as falhas ou
fraturas de maior extensão tendem a aprese;itar melhores condi -
ções de circulação de água subterrânea no meio fraturado,

Un outro fator conslderado foi a distânci.ì entre o poço tu
burar e o lineamento de fratura. o objetivof ao se verÍficar es
te parãmetro, foi a possibilidade de se definir a ',espessura
das zonas fraturadas. No entanto, conforme pode ser verif.icado
através clo ,A.nexo 1, à me dida que aumenta a distãncia entre o po
ço tubular e o lineamento diminui a caÞacid.ìde especifica dos
poços tubulzrres,

Àlém da evidência, extensão e rlistâncla, os J-ineamentos de
fraturas foram analisados com relação a sua orienhação. Como an
teriormente o par:ãmetro utilizado foi a capaci-dade específica ,
desta vez comparou-se o seu v.rlor méclj-o em intervalos de lOo do
azj-mute dos ]-ineamentos ê Ììl um diaqrarna de frcquôncia do tiÞo r:o
sáce a.

Na Figura 4.11. encontram-se esses diagr¿rmas de frequôncia,
os quais foram construídos para os poços situados em l- j_neamen -
tos com evidôncia foi:te e/ou rnédia e/ou fraca (Figura 4.ll.a)
forte e/ou fraca (Figura 4.11.b) ; e forte (Fiqura 4.ll..c). Nos
três diagramas podemos observar que enì i_orno das direções N45oE,
N85ow, ¡¡ 0otrl/v50olt, N65oE c N-s ê que são encontrados os maio -
res valores módios da capaci<lade especifica, sendo que o inter-
va.lo com maiores valores médios cla capacidade específica é o en
tre N40o¡ e N50oE.

A ocorrência de valores médios <la capaciclade específica mais
elevados em determinadas direções está relacionada à qênese das
fraturas e/ou fal.has contj.das nessas direcões. Desta forma, conr
r¡arando-se os val0res da Jtigura 4. ll com ¿¡ análise geométr:ica ilo
fraturamento, Þode-se entender melhor a natureza do fraturamen-
to da região de Jundiai.

A direção que apresenta maíor valor da capacidade esnecÍfi
ca lnédia é a u45on, que é congruente con ::r direção das fraturas
de tracão da fase de d,eformação Dn e das fraturas e fal.has de
rejeito direcional sintéticas ao fafhamento transcorrente, As
fraturas de tração, em geral, tendem a apresentar-se mais aber-
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t;rs, com condiç:õcs ur¿lis J.avorírvci:; i c j rcul¿rr,:?ir¡ cl¿i águ;r sul-¡1-er-

rânea. A importància dessa clireção reside também no fato de se

t'em as mais frequentes ent-re as fraturas dc primeira ordem.

Àinda com valorcs mais eleva<los da capacl-dac1e específÍcaÉ
clia dos poços tuÌ¡ulares em rclação tros dcmais, encontram-se os

lineamentos de fratura com as seguintes direções: NB5OW, N5OoVùa

tr¡30oW, Nl0oW a Nl0o¡1 c ¡¡65oti. Co¡tt r:csrtciLo ¿l csl-cs; I it.lc'.rlrlcntol';

tem-se que:

. a direção l¡BSoW 6 a clas fraturas de tração da fase Dn + 2 do

falhamento tran scorrente i

. o intervalo entre N30ow e N50olni corresponde às fraturas e fa
Ihas antitéticas (RI) do modelo de Riedel (in Sadowski, f984)'
Estas foram as írnicas descontinuidadcs preerìchidas pelos di
ques de rochas ãcidas, devido a' além de outros fatores, serem

fraturas e/ou falhas mais abertas;

. a direção N-s (c]c Nloow a ¡¡loon) não corresponde ãs direções

clc¡s principais sistemas de fraturas cstudadas no item 3.2. São

fraturas pouco expressivas, provavclmente geradas na fase Dn

como fraturas de cisalhamento eu€r no entanto, são congruentes

com a direcão clo cixo dobl'¿uncnto Dn + 2. No firl¿rl desta fase
(Dn + 2) estas f raturas teri.im sido "abert¿rs" L,or alívio de

tensão em conformidade com <l Þroposto por Price (1966) e em -
pregado na hidrogeologia por Costa (1980);

. ¿I direcão N65oc corresponcle ã aireção do falhamento transcor-
rente na fase Dn + 2 (fr¿rturas Y do modelo de Riedel) .

Nos demaj-s intervalos dos diac¡ramas da trigurar 4.lI , os va-

lores médios da capaciclacle csÐecífica são oequenos, pelo fato

c1e não serem direcõcs de fraturamento favoráveis à r (tircuiação

das águas subterrãneas.

Desta forma, ñâ reqj ão clc Juncli.rí, a clirceão do fraturanen
to com melhores conclições potenciais dc apresentar zonas aquífe

ras com maior permeabilida<le é a N45oU, seguicla pelas direcões:

. l¡ loow a N looE

. NB5ow

. N6 5os

. tr¡5oow a ¡l3oow
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Às principaris caractcrÍstj,cas d.¡s fr.rturas considcr:adas co

mo mais permeáveis ou mais abertas são:

fraturas
rúpti l;

f ra bur¿rs

e Y, do

fraturas

de tracão, tanto as qeradas na fase dúctil como na

de r>cor:rônci.r, tais c()mot Rl

tensão.

4.5. RESER\/AS E RECURSOS DE Ã,CUA SUBTERRÂT{trA

A compreensão das reservas e l:ecursos híclricos subterrâneos
de Lltn sistema aqtlífcro ó ¿ì Ì:¿.isc fundamentarl. para a sua explota-
r;ãr.; r.icional . Cc>lnt,r coexisL.cnt cl j.vcrsiìs c()tlct-ìì- Lu.rç-öcs dc rcl:.;€) l:v¿ìf:i

e t:ecLtt:sos de ãgua sul:te rrãnoa , c.rb<: Lttna Ì>.t:c--vr.r collcc ituação dos

t-ermos em¡:regaclos. As reservas cle águar sul¡ter:râ¡tc.r rcpresentam o

vofume de água al:nazenacl¿r dos; aciüífcros, possível de ser mol¡ili
zaclo. Nos ¿rqllífcros ern estuclo, css¿rs águas cst¿ic,r ¿tl:tìì¿ìzcn¿rd¿rs ttas

f raturas da rocha sã e ¡:rincipalmente nos v"reios criados pela ?

ção do .'i-nternperismo. trm f unção clas conclições hi droqeotó-qicas e

hidrometeorológicas as reservas se cl-¿rssificam ent:

- Reserva renovável, representa a quantidacle cle água livre arma

zenad¿r pela tîecallcr¿Ì anual, e clependc: cl¿t vari¿rr:ão interanual da

prcciÞit¿rcão. As reservas cst-ão csLrlt,anent-c rc"j-acj-on¿rd¿rs conì

as va¡iacã¡es clos nívcis p j czomótricc-ls; c cotn a componeutc sub-

terrãnea cLo escoamento total d-os rj-os, o denominado escoamen-
' to básico. Nos aqtlÍ feros estuclados a circul¿rcáo é localizada,

não ocor::enclo fug.r su]:terrãnea dc água de trma b¿rcia r>araoutra,

como meios granulares. Àssirn a j llf j. 1 l-ração e{tc¿tz ó restituí-
c1a à rede de drenagern, atuando o .rc¡tlí1-ero como regì.llador de

recarga.

- Iìeserva qeolóc¡ica ou pernì¿ìncnte , rrel-.rci<,¡n¿rd¿r con os cj-clos ¡rI9
rianuais de alimentação e clescarga clo tqüífero. Contpreendem as

ãgu.rs armazenadas .rbaixc¡ da zona cle f lutu.rção dos níveis p j c-
zométricos <1o aqllifero. A sua renovaÇão pode depender de cen-
tenas ou mi lharcs de cí clos l-ii drol ógicos anuai.s; , c uvcntual
mcnte com¡:rccnclc águas enì Zor-ri;ìs f ratur¿td¿rs nluit-c-r proI'ttnd.ls sem

possibilidade de recar{ta.

com clevada frc<1uôncia
modelo de RiedeI;

abertas por alívio dc
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Os recursos explorávcis rer)resentam os volumes de água suÞ

terrãnea em condições técnicas e econômicas de serem explotados.
Nos aqtlÍferos em estudo, a principal limitar:ão técnica é a qual
tidade de fraturas com boa condutividade hidráulica, e a sua in
ter-conexão.

4. 5. 1. Est j mq!ige_qq_g__&e,se_!!1¿ts-_e- _Ile_c=qq¡_q_s

Em função dos parãmetros hidráulicos e da sucr geometri.a, po

demos estimar valores regionais das reservas e recursos dos aquí

feros cristalinos estudados. Os valores apresentados na forma
qenéri-ca de mmr/ano correspondem à altura da lã¡rina dráguer, eüe
pode ser explotada no tempo de um ano.

a) Reserva renováve1:
Corresponde ao valor nlurianual do escoamento básico obtido nas

simutações em modclo numérico citados nos itens 2.3 c 4.1. llstc
parãmetro nas trôs sub-bacias anaf isadas osci lou entre 19Snnir/ano

e 333mm/ano, senclo o valor nrédio da ordetn de 250mm/ano.

b) Reserva geológica:
Consider:ando-se a espessura média regionat de Z5itw ae alteração
satu::ada, com ntateriais cotÌì porosidade ef ic¿rz cntre 0 

' 
0l e 0 ,0 3

a reserva geológicar oscil.a entre 250mm c 750mm. À rocira sã fra-
turada, devj-do ao baixo coefj-ciente de armazenamento, pratica
mente não contribui para o cálculo da reserva geotógica.

c) Recursos exploráveis:
Consiclerando-se a reserva renovávef
reserva geológica em torno de 500m,

plotar os 250mm renováveis anualmen

mas limitações de natureza tócnica,

da ordem de 250mm/.rno e a

teoricamente poder-se-iam eI
te. No entanto, existem algu
a saber:

. densiclade, f requência c orj.cntação do f raturalnento;

. conexão hidrãulica do meio fraturado como o manto de intempe-
ri smo.

Para se alcancar
quinte roteiro:

. o r:oço tubular é a

um nírnrerc¡ signif icaLj-vc-r nrc.rcecleu-se ¿ìo se

captacão economicamente viãvel para a ex
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L-llo tação de água sul¡tcr:I:ânc,l;

, 503 dos poços tuL¡ulares locados em lineamentos com forte evi-
dência de fraturas (Figura 4.9) apresent¿rm caoacidade especi-
f ica maior que 6 ,0 x I0-l'¡n3/5/¡;

.comrebaixamentodaordemde30metrosemregimedebombeamen
to de 20 horas por dia, um poço tubular com a capacidade espe

cÍfica ncncionada anteriormente Droduz 5,0 x lOa metros cúbi -
cos por ano i

'I o valor rnédio da densidade de f raturas é da ordem de 0,6km.zkm2,

isto é, 60Om de fraturas ou zona fraturada pa::a cada km2;

. a frequência média é de duas fraturas por l<ln2;

. o raio cle interferência de um Doco a outro da orcìem de 300n.

com dois Þoços tubulares em cada km2 de aq{lifero'

Nestas conclições, cdda l<m2 (106m2) oe aqüífero produz em

um ano cerca d.e 105m3 de âgua subterrãnea, correspondendo a uma

fâmina d'água de 100mm, menos de 503 da reserva renovâvel. Os re

cursos exploráveis são da or'dem de loOmm/ano ou 3,2 x fO-3m3/s

por quilõmetro quadrado para toda a área estudada' Nas âreas com

naior dcnsida¿" " ¡¡r¡'¡üênciã clos Iineamentos de fratura' indicada na

anáIise de tendência (item 3, Figuras 3' l- e 3'2), esse valor p-o

de atingir ató 2OOmm/ano ou 6,3 x IO 3m3/s por quilômetro qua -

drado/ que é o limite imposto Del-a l:eserva renovável'

A forma mais eficiente de exploLação desses recursos é a

construção de poços tubulares, devidamente localizados nas zo -
nas fraturadas de maior cxt-cnsho, as rruais devem ser preferen -
cialmente orlentadas segundo a dÌi:cÇão N45oll ou então em torllo

de: N-S, N4Oow, N85ow e N65oE. Estes Doços d.evem captar ãgua e

través do meio fraturado e ¿rpresenLar: profundidades máximas da

ordern de f00 a 150 metros.

Os valores csl-inìados par:¿l as Lcservas e os rccursos de áqr:a

subterrãnea na ârea estudada reÞresentam a ordem de grandeza de,s

ses valores Þara os terrenos cristalinos sob clima únido' A in-

fluência do clíma não está limitada apenas à disponibilidade de

água oara efetuar a recarga do aqüífero, mas também na sua geo-

metria e caracteristicas hidrãulicas, Ðrincipal-mente nos proces

sos de formacão do manto de altcração'
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Dentre as caracteristicas hidroqeolóç¡icas específicas dos

terrenos cristalinos sob cl-ima úmido destaca-se a presença do

espesso manto de alter¿rcão, rcsultante da acão do intcnpcrismo
físico e quimico durante milhares dc anos. Do ponto de vista das

cr>lrdi.çlics clc circtr.l açiìo c iì rlìì¿rzena¡ncl-rt-.r-¡ cl¡rs á,Jttas srrJ:t,crr'ãncas ,

o manto cle alter¿rcão apresetrta grancle r:t:1cv2rnci.r lìo toc¿rnte ao

¿ìrmazenamento da água subterrãnea c a sua rcstituir:irr¡ à r:ede cle

drenaqem. Qu¿rnto ã comoosicão r1uímica cl.rs águas, é no manto de

alteração que estas adquirem a sua composição quírnica inicial, ?

tuando no processo dc intcmpcr:ismo das r.ochas.

No meio fraturado a capacidade de circulação é mais impor-
tante que a de arnìazenar áqu.r su]¡terrãnea, cotÌì as zouas mais i!
tensamente fraturadas atu¿rndo no sentido cìc pcrmitir o aprovei-
tamento das águas armazenadas no mantö de alter:ação. No entanto,
apesar cla pequencì capaci-dade de armazcnamcnto, as águas no meio

fratrrrado sofrem importantes processos de modific.rção da sua com

nosicão cJuímica, ass j nl c()rno clc irqrri r;iç;ho de íons provetric:ntes da

lnter.ição com o meio. Dentre as car¿rct-crísLic.is do nteic,r fr.rtura
rlo cstncl¿lclc-¡s clcstac¿ìnì-sc a v¿rri;rç;iio ctrt ítrc.t cl¿t <lcttsi cl¿rc'lc c f re-
c1 uôncia clo fraturalncnto c ¿ì v¿rriação cla pcrlttc:¿tbi liclaclc cl¿rs f r¿r-

tu:-as em funcão da qênese do fratur¿rmento e d¿r profundidade de

ocorrôncia das mesmas.

para poder-se compreender as relacões cntre os asr)ectos h_i

droquímicos e hidroqeológicos é que se Drocedeu ã coleta e ao

tratamento Ce d¿rclos hidroquímicos. Os resultados das anáIises fí
sico-quÍmicas das águas subterrãneas da área estudada foram pro

cessados no programa Consistêncj-a que reafiza a consistêncj-a dos

dados hidroquÍmicos através dos sec¡uintes procedimentos:

. lista os parãmetros analisados para cada amostra;

. converte as unidadcs exÐressas
para milequivalcntes grarna por

em nri Iigrantas por lit ro (mrS / L) ,

Iitro (mcq,/1,) ;

calcula a soma dos ânions, cátions e ions;

ca Lcul¿r cì c1,i- f c rctlÇa em cli.rs

verifica se a dureza total é

cio e em rnagnésio da ¿rntosl*r¿r

cn L-r:c ¿r colc t.r

cornpativel com

c ¿r ¿rnír1.Lsc;

o conteúdo em cál
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. câ.l.cula o rcsíL1L.to :;()(lo il l)¿ìrt j-l: r:lo s; íol-r s; ¿ln¡r'ì i s¡ltlo:; (ì conlDa -
ril-Õ com o rr:s;ícltro fjcco clct-cl:m-i-naclo;

. compara o pl{ de campo com o de laboratório;

. calcula o erro prático e o teórico, indj cando se ¿ì amostra a

presenta ou não batanço iônico;

. compara a soma de ânions e cátions com a condutividade elátri
CA;

, por fim, j-ndica os erros mais prováveÍs dos parâmetr:os fÍsico
-c{uímÍco de cada amostra' possibilitatldo o aÌ-¡roveitanento dos

dcmais parãmetros.

Após o processamento do programa Conslstênci.r, as amostras

foram separaclas em cìols grupos: um com as anáIíses completas con

balanço iõnico e o outro com as aná.Iises parciais' das quais f-o

ram eliminados os parãmetros com erro de determinação. Os dois
gl:upos de dados foram nrocessados separadamente no proqrama

QJ-fp! fceruc, f9B3) , o qual efal:orou tabefas com os íons, parâ-

metros físico-químicos, calcuLou í-ndices hidroquímicos c rel-a -
cões jõnicas (Anexos 2 e 3l .

5.I. CI-ÀSSIFICAÇÃO E COMPOSIÇÃO QUÍM]CA D/\S ÃGUAS

Âs ágr-ras subterrâ¡reas da área estudada aÐresentam-se muito
pouco mineralizadas, o resíduo seco oscila etltre 62' nis/l", Zla 'ng/A
com valores mais f r:eqilentes entre 92. ng/t' e 242. mg,/l.. Itstas á

guas foram classiLicadas dc acordo com a conìposi-qão quimica pe-

l-o método de q!+f¡ (Custódio & Llamas, 1976) em águas bicarbon-a

tadas cáIcicas e pelo diasrama triangular de Piper (Irlgura 5.1)

como águas bicarbonatadas mistas a cálcicas. Quanto à composi -

ção catiônica, apenas uma amostra (nQ J25552 do poço 302-lB5) e

presentou nre dc)minio do sódio soÌlre os <Jemais câlions. Dentre os

ãnions, apenas amostl:¿ls rc.Iativas a quatro pocos 1-ubularcs (302

-3; 302-2i 302-2IBi 302- 763) aprcscntar.rm conccnLr-'.:çòcs rclati-
vas dos cÌoretos entre 35? e 58? do totaf de ãnions, estes poços

apresentando suspelta de contanrinacão rlr águas poluídas dos cór-
regos Jacarezinho (302-2 e 302-3) , Castanho (302-1.63) e por um

depósito de lj.xo industrial (302-218) .

Na Figura 5.2 estào plotaclos cm mapa os diagramas de Sti-f f
mais representativos das águas da região. O referldo mapa tan -
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bóm a¡trcscnta a clistribuiç.io cl.rs ¡>r.i,t'tcipai.s I j to-l-oc,.¡ i-;ts, llì¿ìs ¿ìs

únicas variações perceptíveis são aquclas relativas aos qua1-ro

I)oços tubul.rrcs mcnci<ll-l¿tc'lc>:; ¿rn tcl:i<¡rlncn t-r--''

O í on l¡i c¿rrbon.rt-o é o i.r¡.ri c,r-t clc>ln j tr¿rrl t-c () v¿t ri,-l de 33 ,0 tttg / I' a

I4O,0 mq/p, con valorcs lnais fr:cqucntcs cllLrr: 41 ,)w.¡/t c 11)7,Ot't<1/t ' O clol:e-

LO ()CO¡. f¡-' S1;CUndafiantCnl-C, Clìì (lCr¿l-l- C1-¡ltt t)()(lU¡-n¿lSi (''()ì-ì(rclit t-'rc't't:l;

inferi.ores a 35r0 mg/9- e o sulfato é ¡lraticamente ausellLe na

maioria das ¿ìmostras. O cãlcio e o cátion domjn.rnLe e a sua coJl

centraÇão osci 1¿r entre 3 ,4mg/ n. c 3 3 ,6 mg/1. com valores ma j.s f re-
quentes entre 9,Bmg/n. e 27,Bmg/p,. O sódio ¿rprescnt.a concentra

cões entre 3, B mq/9" e 7L,Omg/1.,, com valores m¿tis f reqiientes ell

tre L,9mq/g. e 30,Tmq/y. O magnésio com concelltra(.joes (:ntr:c

O,5mg/9, e B,7mc¡/9. e seus valores mais frcquctrtcs situam-se en

tre L,Amq/9. e 7,2mg/1". O potássio .rprcsent¿ì.-se em baixas concell

trações corn mcnos clc l-0? clo tot¿rl clr-. c-'frtic>ns. /\ r¡rzão rt'l,¡'l-7¡-ç1 ,''{'

e inferior a 1,0 Ðar¿ì todas ¿ìsj ¿tm<¡st-r:as e ¿t n¿tz'ão rNa-l-7rC.,:+ lla

maioria clas amostras ó inf ci:ior a l',0'

Dentre os í.ons nlcnores, Lorant oJ¡t i-c1¡ts as cc¡uccntritçã)es dc.¡

f erro, f lúor e nitrato, o f crro tot;rl, cxccto (-'n uma ¿lmost-r¿ì c()nì

2,Amg/p., apresenta conceì1t.rações in-[eriores a 0,Bmg/ y., cm 7JZ ðtts

amostras a maior concentração é 0,2mq/9". O f luoreto, cletermina-

do em aoenas cloze amostras apresenta concentraÇõcs abaixo de

L,}mq/y, exceto em llma amostra com 4,Ong/1,. O nitrat-o del-ermina

do em trinta e oito amostras com concent::aclões entre o,Img/t' e

65, O mg/1,, reúnc vintc c-ì quatro alnclstr¿rs conì menos de 10mg/t . Den

tr:e as amostras com valorCs mais ele vados da cc'¡ncellt ração do n j

tr¿rto, encontl:am-sc as provcll|entcl; dos r)()cos 302-2' , 3O2-3 c

302-163 com sus¡;cita dc contarnin¿rcão, -i ustif j t--¿rnclo ¿rss;im crLìo os

tt ìCv¡l<l<ts V¡tlrtrr's rl<. r'l()¡^q.¡ ¡, (.tì('()ìlt l',rcli) Iì(lli iìllì()lit r.l:; tl<lr;ttlf ; l)()

ços não serem pl:ovcnicnt-cs el;r evo-Lu<:,tc,r I't.ltur.iI cl..rs.rt1u.rs subt-er-

rãneas, mas sim cle uma Ðossíve,l contaminação, conforme taml:ém

indica o alto teor de nitrato'

Em conformiclaclc coln o "índice cle cst¿rbi -li daclc de Ryznar" '

(Custódio & Llam.rs , Lg76) , as águ"rs da região estudada t)c)ssuerlr

caráter fracamentc corrosivo (vide valores cafcul'rdos nos ane

xos 2 e 3). O pFI destas águas oscil¿r cntre 6,L e 7,5 na maioria

das amostras. O máxilno valor cncontr.rclo Ðar¿ì a durcza t-ot¿rl f oi

240 ,Omq/9" de CaCO3, acima clc 200 ,0^q/ !, de caco3 foram encontr¿r-
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das apenas duas amostras, sendo qrre na maioria delas este parã-
metro não excede l2\mg/p. de CaCO3. O mãximo valor de alcalinida
dc total. e¡lcC)r-ìtr¿rc1o foi 116m<1/ ç, clc CaCO.¡, m¿ìs rìa maioria das g

mostras este parãmetro situa-se abaixo de IO}mg/9. de CaCOj.

Os índices de troca de bases positiva (ITB = (rCø- r(Na++
+ -! -L 2-K')) / rCt, ) e negativa (ITBN = (rCl.- r(Na' + K') / r(SOq-+ HCO3

* mol) ) , (Ctrstódio & Llamas , Lg76) apresentam valores geralmen-
te negativos devido ao domínio de sódio soLrre o cloreto, carac-
terizando a origem principal do sódio n() l)r:()ccss¡¡ clc ¡idrólise.
Nos anexos 2 e 3 encontram-se listados os v.rlores dos parâme
tros referidos anteriormente.

5 . I . l. Qua Ii dade das águ.is para di s tin tos usos

O exame da potabitidade das áquas e d¿rs restricões ao uso
industrial, em funcão da composicão química e da concentração em

sais, foi baseado nos padrões estabel.ecidos pela Enylç9l.Tg!!e_f
fr.q!9,ç!.1_ol-r.-ôgg.1r.çy - trEPAI através <]o wq-!.ç¡.-Qggl+,!y c¡+-!.çf¡a(1972,
in Szik szay , I9B2) .

Nos diagramas das t'iquras 5. 3, 5 .4 c 5. 5 estão ilustrados
alguns limites de notabilidade sequndo os critérios de Schoeller
-Berkaloff (in: Szikszav, I9B2), os íons fundamentais não apre-
sentam restrieões, apenas o pll e a concentracão em nitratos es-
tariam classificados como águas de potal¡ilidade.

Quadro 5.1 Parãmetros com val,ores acima do padrão de ootabili
dadc

Parametro

I

Uni dade Padrao
E.P.A. (*)

Número de
análi ses

P.esultad-os
de análises
dentro do
oadrão

Fluoreto

Ferro

No3

Not

mg/e'

mg/ç.

ng/ e'

mg/ P.

de J¡ l2

4Bde

de

de

tre2

NO:

NO;

1.0

O '2
4.4

0rl

l1

37

(*) Environmental Protection Agency

3B 34
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Em confor:mi.dade com o Quaclro 5'f, dentre os parâmetros de

tcì:lììin¿tdos n¿rs ¡tnírlisc:s f-Í 5; ic()-rluírl.i c:ts; cc.trtt¡r'l ct-ilÍj (! ¡rilr:ciiti-s (À

nexos 2 e 3) , apenas o ffuoreto, o ferro' o nitrato e o nitl:ito

¿ìpresentam análises com valores acima dos padrões de potabilida

de,

No que se refere ao uso industrial existem algumas restri-

çóes oue serão descritas a seguil: em função das Principais aLi-

v j c'lades j.ndustria.i.s c1l ::cqi ão cstud¿rd¿r:

. bebi.das e sucos dc f rut.ì: ¿r única restrição ellcolìtr¿ìd'ì é cluan

to ao fluoreto que excede o limite de l',0m9,/!''

. conservas alimentícias: são encontraclàs rest::ì"çiìes quanto ao

cloret() com 6 entre 51 amostras com valores acima do limite

de 25,Omg/g¡ o nitrato reúne 12 cnt-re 38 anostras com v¿rlores

acima d.o Iimite de 15,0m9,/ø.

. têxteis3 são. encontradas restrições principalmente guanto ao

cálcio e o magnésio; em 34 determinações destes Íons observam

-se 26 amostras corn valores acima de I0ng/1" de cãlcio e l0 q

mostras con mais de 5nul/p' cle mac¡nésio' O ferro aDresenta uma

, entre 48 amostras com valor acÍma de l,Omq de ferro '

No tocantc ao uso cm irri(laqão, no Anexo 2 estão os vaLo -

res calculados da r¿ìzão cle absorção de sódio USAR" (DAEE, I98f),

que se situam abaixo cle 2,0, indicando baixo risco de absorção'

Como a condutivi.lacle elétrica dessas á<¡uas está situada abaixo

de 300us/cm, também não há risco de salinização' não havendo res

triçõcs para o uso cm irri.ga';lo '

5.2. ANÃLISE ESTATfSTICA DOS DADOS HIDROQUÎMICOS

O tratamellto estatístico dos cl¿r<los hj'clrc¡quirnicos da área

estudada foi reafizado através da análise de agrupamento, que é

uma técnica classificatóría mul,tivarÍante para ser usada sempre

que se disponha de uma popufação contendo individuos que este -

jam associados a um número sempre constante de variáveis' Anali

sa-se simultaneamente a similaridade entre os indivíduos (modo

Q) ou entre as variáveis (modo R) considerando-se reciprocamen-

te todas as variáveis de cada indivíduo ou todos os indivícluos

da pooulacão Dara cada variável ' o método procura criar: agrupa-

mento de itens, reÐresentado por pontos no csP¿lÇo n-dimensional'
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em um número conveniente de gruDos, relacíonando-os através de

coeficientes de simi laridade.

l Na execucão do método, utiliza-se uma matriz de simetria de

coeficíente de associaç:ão entre itens (amostra ou v.rriáveis) com

cacla clemento ¿ìp re s cÍì l- ¿rn d t¡ <.¡ cocf icj.ctì l-c c.lc s;.i.Irj..l.,ìI ¡di.t(.lc clìlt)ro-
gado. Procura-se chegar a uma combínação desses itens de acordo

com niveis hierarquicos de similal:1dad.e' empregando um procedi-
mento aç¡lomerativo para gue a senllência de aqrupamentos obedeça

uma ordem decrescente de similaridade. Geralmente emprega-se o

coeficiente de correlação linear do produto momento (PEARSON) co

mo medida de similaridade para o modo R..e o coeficiente de dis-
tância euclidiana para o modo O. Nlaiores detalhes sobre o méto-

do pode ser encontrado em Davis (L973), inclusive um algoritmo
para ÞrocessamenÈo automâtico.

Foram realizadas anâ1ises com vários grupos e sub-grupos de

dados hidroquimicos e hi drogeológico s . As amostras ou individuos
considerados foram os resultados d¿rs anáIises físico-quimicos das

águas dos Doços tubuLares e alguns parâmetros hidrogeológicos re

lativos aos Ðoços. Os sub-grur:os cle dados foram separados em firn

ção de alguma das caracterÍsticas que s;c nr:etendia observar e da

j.nf luôncia na composição ouímica das águas.

Nâ Fiqura 5.6 encont-ra-se o dendograma result-ante da unáli
se de agrupamentos entre variáveis (modo R) de um conjunto de a

mostras formada por dados hidroquimicos e hldroqeológicos rela-
tivos a cada poço tubular. As variáveis empregadas foram: o pH,

a dureza, a alcalinidade, o resÍduo seco¡ a profundidade do po-

ço, a espessura saturada do manto de alteração, a capacidade es

pecifica e a extensão da drenagem princioal a montante do focaf
do ooço tubular. Forma assj.m um conjunto de dados com B variá -
veis e 42 amost ras .

O referid,o den<logratna revelou que a dureza, a alcalinidade
e o residuo seco formam um grupo com um nível- de similaridade da

ordem de 0,53. A profundì,dade do poço e a espessura de altera -

ção saturaC.a f r¡r:m¡,r m oullro gr:uPo ao nível cle ¡;;j'mj laridade de

0r57. Às clem¿ris v.rr-Lírvcis r-rão s¡c ¿lqì:uÌ)¡:rIirn] rjiì{r.i rl liì t-()ìr iiì¡ììc-nt-c',

pois não há prabicamente nenhunra cor:relaqãlo entre a caP¿lÓjdâde

específica, a Þrofunditlade e a espessura dc altcr.:ção saLurad,l

com as demais variáveis de natureza hidroquímica' Apenas a ex -
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FIGURA 5.7 - DENDOGRAMA DE DADOS HIDROQUIMICOS
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tensão da drenagem apresenta uma fraca sirnilaridade (0'38) com o

gr:upo da dureza, alcalinldade e resíduo seco. Desta maneira fi-
c¿.r caracteriz¿rclo <luc ¡rarâmcLr:os cc)lTlo il t¡rclf uncl iclltrJrl . a ca¡lacider

de específica e a espessura de alteracão saturada não interfe -
rem diretamente no comportamento hidroctuímico das águas da área

e studada .

A Figura 5.7 mostra o clendÕgrama entre variáveis (modo R) de

22 análises fÍsico-c¡uímícas comol-etas das águas subterrâneas da

reqião cle Juncliai. /\s variáveis empreqadas foram mi liequivalen-
te-qrama rJor .Litro de sódio mais potássio, cálcio, maç¡n6sio, bi
carbonato, cl-oreto e miligramas por litro dos sóIidos totaÍs dis

so lvi dos .

As varláveis gue apresentaram a maior correlaÇão foran: só

dio mais potássio e os sólidos totais dissofvldos (0'87) ' segui

dos do cloreto e clo cálcio. trst¿ls Quatro variáveis formam un

grupo ao nivef de similaridade de 0,6' Bicarbonato e .magn6sio

apresentam pouca simi Iariclacìe cntre s j, c taml¡ént com r:elação aos

demais Íons. A variáve1 sódio mais potássío est-á dil:etamente as

sociada ao comportamento da variáveI sólidos t01:ais d.issofvidos.
f sto sign j.f ic¡t cruc com o aumcnto da sll i ni.clarlc iì collccn L:.ração de

Sódio rnais pot¡rssio também aumenta. Da nesma maneira o cl-oretc.¡

tem seu comnortamento associado aos sól.iclos totais dissolvidos,
e ao sódio mais notássio, só gue ao nÍvef de similar:idade de

0,7I e f j.nafmente o cálcio ao nível de 0,6. Assim sódio, potãs*
sio, cLoreto e cál-cio nas águas da região de Jundiai tôm seu

comportamento assocÍado ã concentracão total em sais na água ,

isto é, aumenlam as suas conccntracões com o illcreìnento da sali
nídade.

I¡oram realízadas análises de agrupamentos entre ¿¡mostras (¡ro

do Q) para o mesmo conjunto de dados apresentados anteriormente,
mas a interprètação dos dendoqramas não revelou grupos que se

destacassem tanto em área ou por litologia ou nelos paiãmetros

hidrogeológicos. Separamr apenas, águas com suspeita de polui -
ção e grupos de água de acordo com a concentração salina.

Na Figura 5.8 encontram-se os dendoqramas da análise entre
variáveis (modo R) dos poços associados aos lineamentos com for
te evidênci.a de fraturas (17 poços) e dos Þocos (25) não asso -
ciados a fineamentos de fraturas. As variáveis empregadas foram
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.o pll , a dureza, a alcalinidade e o resÍduo seco. Ambos os dendo
gramas apresentaram as mesmas relações entre as variáveis, evÍ-
denciando que na região de Jundiaí a associação ou não com um

lineamento de fratura, que rcpresenta em área uma zona coml m.lior
permeabilidade, não modifica a composiqão c1uÍmica das águas sub
terrâneas.

5 . 3. ¡4rNERALrzAçÃO E EVOLUÇÃO DA CO¡,tpOSrçÃO QUf MrCA

Apesar de não disoormos de determinações da composição quí
mica das águas de chuvas da região de Jundiaí, como se trata de
uma área continenta:1,, distante do mar, as ooncentracões j,ndivi-
duais clos íons f und¡mcn t-ai s ( Co;, sol - , c!. , Na+, t<t , co 

2+, 
ntgir)

situam-se na faixa de valores entre 0,Img/l a 0,5m9/n, isto ê,
com valores similares aos encontrados por Szikszay (t9Bl) na re
qião de Águas da Prata-SP e por Bertachin-i & Escc¡dlno (1985) na
região de Mateus Leme-MG.

A contribuição da água da chuva é muito pequena em termos
da composição quimica da água subterrãnea. No entanto, íons co-
mo o cloreto, que não ê liberado pelos minerais, atinge a con -
centração de até 30nq/t., significando um sul¡stancial aumento da

concentração por evaporação, o que será discutido adiante. As -
sim a influôncia da composição inicial da água d.a chuva se f.az
presente princÍoalmente em Íons como o cloreto que não é tibera
do pela hidróIise dos minerais.

5.3.I. O ataque dos minclgiE

A água da chuva em contato com o solo aumenta a sua capaci
dade de solubilização e de ataque dos minerais através da aqui-
sicão de ácidos. O ácido mais importante õ o H2CO?, obti<lo pela
âgua do CO2 provenientes da decomr¡osicão da matéria orgânica no
solo. O ataque clos minerais é cruem fornece a maior quantidade de

ions para a água subtcrrânca dos tct:renos cristalinosr úue são
constituÍdos por minerais formados sob condições de pressão e

temperatura muito mais elevados que as encontradas na zona de
circulacão da ãgua subterrânca. Estiì condição Lorna estes mine-
rais instáveis e sujgitos à ação do intemperismo fisico-químico
e biológico. Estes minerais são em geral alumínio-silicatos e o
ataque químico é realizado principalmente pelos processos da hi
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dratação e hidról.ise contì:olados pelo pll e temperatura das águas.

O ataquc tc¡rilc a scr m¿t j.'; r áyri.<1o nas águ:rs írcj-das rlue nas arlca-
linas e o CO2 dissolvido tem oapel importante no controle do ÞJl.

Os l)Lo(lul-os do ¿ìtû(fuc cluc ¡.roc1cm rcacli;r cntrc si dando ì.uc¡ar: a

substâncias insulúveis, como os arqj-Io-minerais.

Na hidról.isc são li.be rados em guantidadc maj or t-,s uÍrLiorrs

alcalinos e afcalinos-terrosos cujas concentraq:ões, a1ém de ou-

tros fatores, (lependem dos Lipos de sifÍcatos presentes. O bi -
carbonato liberado no processo á abundante, fato que o tornâ o

ion clominante. A sí,li.ca fica parte na f orma coloidal e narte di.s

solvida, sendo que a clissolucão é ¡naior tanto qual'ìto maior for
o pll , A silica pode também ser liL¡erada do quarl-zo, uorém em

cluantidades menores. À quantidarle de alumínj-o na áç¡ua ó despre-
zíve)-, pois este forma as substâncias insolúveis.

Os tipos titoJ-ógicos predominantes na área de estudos são

os gnaisses do Grupo Itapira seguidos peJ-os xistos da mesma un-i

dade. Estas rochas, do ponto de vista composicionaf' diferenciam

-se apenas Ðefa ocorrência maior ou menor de Ieitos feldspáti -
cos, O mineral predominante é a biotita, seguida por muscovita,
quartzo, plagioclásio, sil-limanita e granada. As composições qui.

micas destes minerais são essencialmente:

. Biotíta: H2K(Mg' Fe)3 AI(SiOa):

I''tuscovi t a: (Il ,K) 'ÀISiOq

PlagiocIásio: de llaAlsi 106 at6 CâAf 2s j.2OB

s i l li man i ta : 1\ I2 s io 5

2+ 3 r
Granada: R.¡ Rz ' (SiOq ) 3

2.!- 2+ 2+
sendo R i gual a: Ca , Iqg ' Fc

)+ l+ 3+ .J+ouFe,CT,Ti

Teoricamente, os câtions dominantes nas águas subterrâneas
dessas rochas deveriam ser potássio, magnésio e ferro. Estes cã

tions estão presentes nos minerais ma.is abundantes. No entantof
a ordem de alterabilidade dos sÍlicatos (Goldich, 1938 in Pari-
sot, l9B3), evidencia que a biotita e a muscovita são menos al-
terãveis que outros minerais presentes, como o plagioclásio cá]
cico. Desta for¡na é explicado o predomínio do cálcio sobre os de



mais cãtions.

5.3.2. Modi fi cacõe s- fi s i co-cruími cas

O potássic¡, o mac¡nésio c o fe r:ro, Ðrovcnicntcs da alteração
da biotita, deveriam apresentar concentracões maiores que o só -
clío Þroveniente dos plagioclásios sódicos, em função de estes mi
nerai.s apresentarem a mesma alteri li dadc (Gotdich, f983 in
Parisot, 1983) e a biotita ser predominante. lJo entanto, o ferro
e o pot.ássio apresentam conccntrações pcc¡uenas devido a outros
f at.ores, tais como oxi-redução c a troca iônica. No caso do po -
tássio õ evidentc a ação dc um dos proccssos de modificação da

comlrosição quinrica, uma vcz (rr.¡c csl-c ion a¡rr:c:scr.r L.i.r as ncllores
concentrações dentre os cáti.ons fundamentais (ca2+, Mg2+, No+e K+¡

Isto cleve-se ao fato de o potássio ser mai s bem fixado no proces
so de troca .iônica ou adsorcão cuímica, pois o seu diâmetro atõ-
mico possui o mesmo tamanho da distância inter-camadas da estru-
tura de certos argifos minerais. Assim o þotâssio llberado peta
hidrófise ê rapidamente aclsorvido pelos argilos minerais, impe -
dindo o aumento da concentração deste efemento na água subterrâ-

A oxidação oode exnlicar, em parte, o motivo de o ferro es-
tar Þresente nos minerais mais abundantes e ao mesmo tempo apre-
sentar baixas concentraçóes nas águas. Provavefmente qrande par-
te do ferro líberado na ì1idrólise dos minerais oxida-se formando
compostos insolúveis, uma vez gue nas camadas mais superficiäis
do manto de alteracão o ambiente é pre domi nan temente oxj d¿rnte,

N<¡s ¿rmbjcnl-cs rcclut.or()s, iìl)cfìlr: <lc sol.uLriì.:i.ztrdo, r> f'c¡rro form¿r

os compostos insolúveis com o Íon sulfeto provenientes da redu -
cão do sulfato, 'justificando assim a ausência destes dois ions
nas águas estudadas. ldo proccsso de redução dos sulfatos, o equi

2-
librio entre COà , HCO3 e COz é alterado pelo aumento da concen-
tração do bicarl¡onato e como consequência disto a concentração de

CO também aumenta, tornando a água mais áclda e possibilitando a

a hidróIise dos mi.nerais.

5.3.3. Influência das _egndigÞgs_rf¿máticas e de circufaÇão

À oluviosidade, a evanoracão o a temperatura ambiente atuäm
sobre o þrocesso de dissolução dos minerais e da evolução da com



DosiÇão química da águ¿r subterrãnca. Â água de chuva lixivia os
terrenos e carreia os Ðrodutos sofubilizados para o aqüífero. a
evaooração permite o aumento d¿l concentração dos Íons mais solú
veis e quando muito intensa leva à suoersaturação e à formação
de crostas salinas no sofo, as quais, arrós a clluva, ao retorna-
rem para o acr'llífero provocam a concentração proqressiva da água.

A temperatura elevada em conjunto com a umidade favorece a ati-
vidade dos microorganismos e a Þrodução do CO2, gue são os fato
res primordiais no ataque dos minerais. A combinação destes três
fatores em diferentes cflmas conduz a processos distintos de

hidrólíse dos minerais e consecrllentes varj.acã;es na con¡rosição
quimica e salinidade das ãguas. O clim¿ì sub-tropÍcal úmido, do

minante na área em est-udo, favorece o descnvolvimento da vegeta
ção que, por conseguinte, fornece mais cfuantidade de matéria or
gânica aos so.Los. Desta maneira há una m.rior produção de Co2 gue

acarreta o aumento do ácido carbônico na água, incrementando as
sim o ataque dos rninerais.

Na regi.ão de Jundiaí, o efeito do aumehto da concelrtr.rcão
por evaooracão é bastante red.uz.ido devido ao clima dominante não

aÞresent-ar uma estaqão seca bem definida. Isso feva a uma reno-
vacão constante das águas dos sofos e dos horizontes mais srìper
fÍciais do manto de alteracão. O período relativamente mais se-
co coincide com o invernor no <1ual a l-emperatura média é menor /

com a consequente menor taxa de evaporação. Conforme mencionado

anteriormente, íons como o cloreto, ausente dos minerais e ro-
chas da região, chegam a concer'ìtrações até sessenta vezes maior
gue aquelas supostamente encontradas nas águas de chuva, reve -
lando que a concentracão por cval,oração também ocorre nessas á

guas. No entanto, em terrenos cristalinos soir cl-ima semi-árido,
como no nordeste br:asì,lei::o. a corìcentração lror: cvirporação é tão
intensa que os cloretos atingem concentrações de até 3,OOjmg/9,,

conforme pode ser observado nos trabalhos dc Cruz (1967) e San-
tos et al (1984).

Embora relativamente menor que nos terrenos cristalínos soll

clima semi-árido, a evaporacão tem importâncla na evolucão da

composição quimica das águas subterrãneas destes terrenos sob

cfima úmido. Isto node ta¡nbém ser verificado através da análise
de agrunamentos realizada entre os ions princípais e os sólidos
totais dissolvidos (item 5.2., Figura 5.7) . Sódio mais potássio



e cloreto apresentam maior coeficiente de similaridade com os só

Iidos;bÖtais dissolvidos de que os Íons mais abundantemente Ii-
berados no processo de hidró]ise, co¡Ììo o bicarbonato e o cálcio.
Nesta relação intervôm também fatores como a alta sòIubill-dade
do sódio e do cloreto¡ mas indica príncípalmente a ação da eva-
poração no aumcnbo da conccnl-r.rção dcsl-as áquas.

Nos terrenos cristalinos sob clima úmido as caracterÍsti -
cas geométricas do aqüífero inffuenciam no processo de circufa-
ção das águas. Há oresença de duas sub-zonas o,rüífertst o manto

de alteração saturada com alta capacidade de armazenamento drá-
gua e baixa canacidade de circulação; e'o meio fraturado combai
xa capacidade de armazenamento e alta capacidade de circutação.
No rnanto de alteracão a superfície cle contato ác¡ua-rocha é maior

e assim como aportam ãc¡uas menos mj,nerafizadas e com mais gás

carbõn.ico, 6, hidrólise tende a ser total e a j-ntemperizar todos
)os minerais da rocha. No meio fratu::¿rdo a suoerfície de contato

água-rocha é menor e as águas chegan já mineralizadas, com me -
nor a<¡ressiviclade. A hidrólise tende a ser parcial e a intempe-
rizar apenas os minerais de maior alterabilidade.

Nas águas da reglão de Jundiaí não foi possível verificar
as modificações na composição quimica existente entre as águas

e o manto de alteração e as águas do meío fraturado e "tampouco

a variacão da composição química com o aumento da profundidade-
No entanto, foi possivel- verificar, através da análise de agru-
pamentos (Figura 5.6, páqína 81) , que existe uma Ðequena corre-
lação entre a extensão da área de drenagem â montante do poço

tubul.ar e a compos.icão qnímica de suas âç1uas, pri.ncipalmente quan

to ao resÍduo seco, dureza, alcalinidade com o trajeto da água

subterrãnea no meio fraturado. Isto significa que existe r¡na cir-
culacão regional neste tipo de aqtlífero pois, apesar de consti-
tuir zonas aqüÍferas localizadas, condicionadas pelo fraturamen
to, em pelo menos parte dos poços tubufares/ nota-se que o au -
mento da safinidade oode estar associado ao aumento da extensão
da bacia c1.e drenaÇem. como a superfície piezométrica acompanha a

toÞoçJrafia, a "extensão da 'drenagem'r presta-se a ser: um oarãme-

tro que caracteriza o Dercurso da água subterrãnea no meio fra-
turado.

As águas suÌ:terrâneas dos terrenos cristalinos sob clima ú
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mido tendem a apresentar concentrações de sólidos totais dissol-
vidos geralmente abaixo de 300.mç¡/1., com bicarbonato como íon do-
r¡inante e cátions refl-etindo as litologias presentes ou o efeÍto
dos fenômenos de modificacão da composição c¡uímic:r. À origem do

bicarbonato ó o qás carl¡ôníco produzido pela matériar orgânica no

solo, o qua1, em equilíbrio com a água, transforma-se em âcido
carl:ônico e finalmcnte, após hidl:óljse, Dassa a ser o bicarbona-
to. Os cátions I aos menos em grande parte, são lí]:erados na hi -
drã:Ìisc, o clorc.to c uma r)c(lucn¿ì r)aÌ:tc dos cát j rln:; são atri.buÍ -
dos à água da chuva e a evaporação atua de modo a aumentar a con

dêntração destes íons. Assim o cfima reg.ula direta ou j-ndireta -
mente o aporte em sais à água subterrãnea, dlretamente controlan
do o Þrocesso de hidrólise e evaporação; indiretamente atravósda
formação da biomassa cluc pr:oduz o Co2.

5.4, CÀRj\CTERlSTICAS DOS TiI IìRXN OS CRISTAIINOS SOB CLI}44 CTMIDO

como os dados hidroquímicos da área de estuclos à excecãodas

amostras com suspeita dc contarnin¿,--ão J Pre sent âl:am- se lJ¿lstante

homogêneos, procurou-se então comDarar estes resultados com ou

tros de áreas cristafinas também situados sob o domínio de clima
úmito. Estas áreas foram selecionadas em função da disponibilide
de dos dados, da confiaL¡ilidade e da oadronização dos procedimen

tos de consistência das análises fisico-quimicas. Desta maneira,

os dados hidroquimÍcos da área de estudo foram comparados com a-
queles relat.ivos aos terrenos cristalinos do centro-Ieste do Es-

tado de São Paulo (DÄEE, 1981) , e da bacia de Juatuba, reqião de

Mateus Leme. (CETEC, 1983 e Bertachini & Escodino, 1985).

Nas Figunas 5.9 e 5.10 encontram-se os m¿ÌDas ale localízaçáo
das áreas selecionadas. Os terrenos cristalinos do centro - Ieste
oaulista, além cle estarem situados sol¡ a mesma reqj-ão ecológica
da folha de ¡undiaÍ, pois a abranqem,refletem informaqões sollre

as características hidroquírnicas de uma vasta área' A bacia de

Juatuba reúne dados de uma área mais restrita e com conC.içóes

climáticas um pouco distinta, o inverno é temperado e seco e o

verão é quente e úmido, com l-.100mm de média plurianual da prec-i

pitação distribuidos durante os meses de novembro a março.

Na Figura 5. f f encontra-se o diagrama d" P.ip-9.1 das águas da

área estudada e daquelas citadas anteriormente. os tipos hidro -
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cruimicos predominantes são as águas bicarbonabadas mistas, ocor
rendo secundariamente águas bicarbonatadas cáIcicas e bicarbona
tadas sódicas. Os três conjuntos de dados são bastante sim1la -
res, destacando-se apenas a tend.ência das águas da folha de Jun
diaÍ e do centro-.leste gau.l-ista em Ðrevafecerem dentre as águas
bicarh¡onatarlas mistas e cáfcicas. Quanto à salinidade estas g
quas situam-se geralmente abaixo de 300mgr/1,. Algumas das amos -
tras com maior conteúdo dc cloretos c sulfatos cxpostas no dj,a-
grama da Figura 5.Il ou são provenientes de qoços tubulares com

suspeita dc contaminação .ru águ.rs do m.ìrìto dc al.tcr.rção pouco mi

neralizadas com condutividade el-étrica menores que 20¡rS/cm, A

anátise dos dados hidroquÍmicos relåtivoê ao centro-.leste pau -
I,ista permitiu ol¡servar a ocorrôncj-a de algumas modificações nas

composições químicas em função do aumento da profundidade dos
poços tubulares, o que não foi observado nos dados da área de es

tudo, Apesar da profundidade não ser um parãmetro que reflita 4i
retamente a profundidade das fraturas com circulação de água, os

poços mais profundos tendem a apresentar entradas d'água (fratu
ras ) mais profundas,

Na Fígura 5.12 oode-se verificar oue com o aunento da pro-
fundidade o residuo seco lende a ser maior. A relação t:K'/rlla'
tende a Ciminuir e a anresentar maior dispersão de valores. Da

mesma forma a relação ,Mgz+ ¡tcu2+ é maior que 0,5 para os poços

com mais c1e l25m de profundidade e com valores entre 0,5 e 1,0
Ðara os pocos com ¡lenos de f00m de orofundidade. Estas modifica
cões na conoosição quÍmica em funcão da profundidade decorrem
das condições de circulacão no meio f l:aturado. Geralmente as

fraturas mais superficiris são m¿¡is abcrtas e ma-is interconecta
das entre si, em consequência há uma maior renovação óa água e

menor concentração progressiva, 1\.s fraturas mais profundas são

nenos IJermcávcis, acarre t¿rndo um lììaior tcmpo dc rr:siclôncia da

água ou mesmo impossibi litando a renovação. Desta forma a hj-dró
lise leva a concentração pr:ogrcssÍva, enquilnLo (lue a t::oca iõnj
ca e a oxÍ-redução atuam de forma a modificar a composíção quÍ-
míca dessas ãguas.

A concentração progressiva das águas com o aumento da pro-
fundidade dos poços fica evidente uma vez que o resíduo seco -q

presenta maiores concentrações nas águas de poços mais profun -
dos. A diminuição da relação magnésio-cáIcio e potássio-sódio ,
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FIGURA 5.II- OIAGRAMA DE PIPER DAS dOUAS SUBTERRÂNEAS
DOS TERRENOS CRISTALINOS SO8 CLIMA IJMIDO



o
J
f2
l

lrJo
o
J
d)
(D

E
a!

I O tOO ¡OOO (mg /¡)

REsíDUo sEco EM rngll

PROFUNDIDADE DOS POÇOS TUBULARES AMOSTRAOOS

FtG. S.I2.DISTRIBUIçÖES DE PROBABILIDADE LOGARíTMO
pRoFUNDtDADE DOS POçOS TUBULARES.

o
J
l:
f
Q

t¡Jo
o
J
õ
6o
E
o-

INFERIOR A IOO METROSi -------- ENTRE tOt e l5Om;

99

98

95

90

ao

70

50

50

o,o r o,l

RELAçÃo porÁssto,/sóDto

NORMAL SEGUNDO A

SUPERIoR A 150 trtETROS.



OE

com o aumento da profundidade, ó indicatlora da ação da troca iô
nica e da hidrólise parcial. Tardy (l-969) uti. liza a relação oo-
tássio-só(iio conìo um lndicador da hidrólise pois os feldspatos
potássicos são menos alteráveis que os sódicos; o mesmo raciocí
nio pode ser apficado Þara justificar o predomÍnio d.e cáfcio so
bre o magnéslo por que os feldspatos cá.lcicos estão entre os mi
nerais mais alterãveis.

Os dados hidroquimicos da l:acia de Juâtuba são orovenien -
tes de amostras drágua do manto de alteração e do meio fratura-
do. A existência de águas do manto de alteração explica o por -
quê de águas sódicas, cálcicas e magnesianas no diagrama da Fi-
gura 5.11. As águas do manto de alteração apresentam relações
catiõnicas correspondentes aos tipos litológicos em gue circu -
Iam, conforme fo.i constatado nos estudos realizados naquela ba-
cia (Bertachinj" & Dscodino, f9B5). No referido estudo os auto -
res evidenciam oue nas águas de fontes e poços escavados do man

to de alteração de rochas graníticas os cátions al_calinos (só -
dio e potássio) rrredominaram sobre os afcalinos terrosos (cát -'
cio e magnêsio) , enquanto que nas âguas provenientes do manto de

alteracão clos x j stos, os a l c¿.1-l.inos terrosos são dominantes , No
entanto as águas dos pocos tubulares profundos provenientes do
meio f ratul:ado tendem a sc aÐreseûtar como mi stas e ma.is salin_i
zadas, uma vez que sâo águas com maior tempo de percolação e
submetidas a troca iôn.ica e conce¡ttracão progressiva.

O observado na bacia de Juatuba evidencia que as águas do
manto de alteração são menos mineralizadas e com os cátions do-
minantes rcfletindo os tipos titológicos prcscntcs. Na medida
em que aumenta o tempo de residência e as águas oassam do manto
de alteração para o meio fraturado mais profundo, a concentra -
ção salina da água aumenta orogressivamente, ao mesmo tempo em

que se modificam as relaçóes catiônicas através da troca iôn.ica.

As relações hidroquínicas verificadas nas trôs áreas em

questão põcm em evidênci¿r alguìls dos con<liclonantes da zon.rlida
de das águas subterrâneas dos terrenos cristalinos. Sem cìúvida,
alguma o clima t-em um pane I imoortantíssimo tanto na mineraliza
ção como na evolução da comoosição quimica, desde que a aquisi-
ção do CO2 pela áqua no solo até o controle do pr:ocesso de hi -
drólise e a concentracão oor evaporação e renovação das águas
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subterrãneas, além de, é claro, inffuir na nrópria qeometria do
aqilÍfero, A zonalidade climâtica Ðode ser mais bem ol:ser:vac1a
quando comparamos as írguas dos terrenos ctristâlinos sob ctima É
mj-do cÕm aquelas dos terrenos cristalj.nos do semi-árido do nor-
deste brasileiro, em quc a salinid.ìdc é ¡nuj-to m.ìÍs ¿ìcentuada e
o íon domj.nante é o cloreto ¡ refletindo o processo de concentra
ção por evaporação.

À zonalidade litológica é mais bem observada nas águas do
manto de alteração que no meio fraturado, visto que no manto de
êlteração oredomina o processo de hidróIise com a mineralização
das ãguas subterrãneas. Os contrastes l-itológioos são mais ob-
servados entr:e os cátions que, cm funçào d¡s assocj üções de mi-
neraÍs presentes, determinados cátions são liberados em quanti-
dades maiores. Quanto mais intensa for a tìidr:ólise rnaÍs se re -
fletem os distintos tipos de rocha na comooslção quÍrnica das á-
guas, oois tocl.os os minerais são hidrolizâdos.

A zonalidade vertic.ìf da água subterrânea Þode scr obser:va
da tanto na modificacão da água do manto de alte::ação Dara o
meio ,fraturado, como no meio fraturado en que a composicão quí-
mj,ca da água subterrãnea varia em função da diminuição da per -
meabilidade com a profundidade. No meio fraturado a hidróIise o
corre em menor intensidade ao mesmo tempo em que tende a ser
parcia.I , atacando arrenas os minerais m¿iis alterâveis. Os proce,s
sos de modificarções f ísi.co-<1uÍmicos, cotro a oxi-rcdução e a tro
ca de bases, alteram a comgosição quÍmica dessas águas em pro -
fundidade. As condições de circulação em profundidade é que e -
xerce o controle sohrre a hidrólÍse e os processos de modifica -
ção da composicão química. Como a pei:meabilidade <liminui com. a
profundidade, as condições de circulação rnoclif icam-se e, por
conseguinte, tendem a modificar a compoSicão quÍmica das águas.



6. CON CLUSÕES

A influência das condicões ctimáticas no comÞortamento hi-
drogeológico e hidroquirnico dos terrenos crj-stalinos da área de

estuclo evídencia-se na pr:óp::ia geometr:ia do aqüífero através da

prcscnÇa de um cspcsso manto de alteracão, provcnicnte da ação

do intemÞerismo, o qual. nos últimos 7000 anos, esteve condicic>
nado pela estabj.tização das abuaÍs conclições clinál-icas. o aqüi
fero estudado divide-se em duas subzonas aqllíferas: o manto de

alteração saturado e o meio fraturado propriamente dito. A pri-
meira apresenta elevada capacideide de armazenamento de ãgua sub

terrãnea e baixa permeabilidade; por outro lado, o.meio fratura
do Dossui Lraixa caoacidade de armazenamento e zonas com alta per

meabitidade. Estad duas subzonas aqüíferas encôntram-se interdi
gitadas, atuando como um sistema aqllí.f e ro a dupla porosicìade: oc-r

rosidade de interstícios (manto de alteração) e porosidade de

fraturas (meio fraturado) .

A circulação, o armazenamento e a explotação das áquas suÞ

terrãneas neste sistema aqtlifero também estão condícionados oor
outros fatores tais como a geomorfologia e a evolução geológica
-estrutural. Dos aspectos geomorfotógi cos . salientam-se o condi
cionamento da precipitação pluviomótrj-ca com er to¡>ografia dos

terrenos, a diminuição cla espessura do manto dc alteracão do to
90 para o fundo dos vafes e o emprego de crltérios morfológicos
para a conceituacão da evidência dos fraturamentos fotointel:pre
tados.

Quanto à evolução geo tógica-e st rutu ra1 ver:ificou-se que

foi o fator preponderante no desenvofvimento do meio :. fraturado
prooriamente dito, o qual depende essencialmente da intensidade'
frequência e abertura das fraturas. O fafhamento com clireção
N5CW que corta a área de nordeste para sudeste, controla regio-
nalmcnte r distribuicão das zonas fraturadas. A norte deste fa-
íhamento e na extremidade sudeste da folha de Jundiaí, quando

cstc se encontra com a f¿rl h¿r de ,.luncli.uv1r¡r, é <1ue são encont--ra-

clas as áreas com maiores valores da densidade e frequência do

f ratu ramen to .

Na área estudãda os sistemas de fraturas mais oermeáveis ,

ou seja, mais pr:opÍcios para a locacão de noços tubulares, são

aqueles com direção em torno de N45on, seguidos pefos sistelnas



de fraturas: NB5ow, t{53o!.¡, N-S e N65os. As orj.gens qenéticasdes.
tes sistemas de fraturas mais abcrtas são as fraturas de tração
tanto da fâse dúctil como da rúptil, as fratur.ìs Rl (antitóticas) . as
fr.lturas concordantes co.n ¿¡ d.i::ccão da ûltlm¿r f¡rse clo falha.nent_o tl:anscor -
rente e as fraturas âbertas por alíwio de tensão. Além dj,ssq as frauLras
com maior comprimento são também as mais favoráveis em relacão
àquetas de menor extensão. Desta niancira as áreas mais favorá -
vei-s ';ì I.r:;r<'¡¡. ar(' J)()('()ri r-ltbu.l.¡rr:cs sir<; i'x1ttc-- ì-i:rs ¿rssoci-¡tcras ¿ì (:-, x -
tensos lineamentos de fratura orientados oreferencialmente nas
dlreções referidas anteriormente, com ênfase na N45oE.

As águas subterrãneas dos terrenos crj.stalínos da ãrea es_
tudada são fortemente bicarbonatadas, em qeral nistas ou com um
Dequeno predomi'io do cálcio. São também águas r:ouco mineraliza
das com resÍduo seco geralmente menor gue 300mq,/1,. No meio fra_
turado observa-se ûue com o aumento da profuncridade ocorrem uma
concentração progressiva e modificação das relações catiõnicas.
As águas subterrãneas de outras áreas de terrenos cristalinos
sob clima úmido analisadas neste estr.do apresentam caracterÍsti
cas simil-ares' modificando-se apenas a composição catiõnica,
pr:inciÐalmente em função das litotogias presentes.

No tocante ;ìrs re.l.ações com as áquas supcr:f j.c j.ais, o ac¡ilÍfc
ro rcstil-ui à ¡orìr: cÌc clrctta<¡cnr supcl:.l j ci¿r-L v¿rlor:cs -lìt-r1r 2r)gulrl¡.ro
e 330mm/ano (escoamento básico, médias mu.Iti..anuais) que cor:res_
pondem a cerca crc 504 clo csco¿rmento totar cras baci¿rs. 

^ 
infil *

tração eficaz ou .recarga varia da ordem de 16Z a 2SZ da precipi
tacão total. Os recursos explorãveis são da or:dem de l00mm,/ano,
sendo a princioar li¡nitacão à exorotação a frequôncía e a dens_i.
dacle da ãrea dos fraturamentos. Nas áreas com mai-or densidade e
frequência do fraturamento d.s recursos exploráveis podem atin -
qir até 200mm,/ano, que é o vafor estimado para a reser\/a renovã
vef. As âguas subterrâneas da reqíão de Jundiai não ofereæmres-
tricões ao consumo humano e ao Llso agrÍcoì-a, com algumas restri
cões cara determinados usos industriais.

Àcredita-se que os procedirnentos metodológicos aplÍcados
neste estudo alcançaram os objetivos propostos, no tocânte a t;os
silrilitar a compreensão dos Ðrincipais condicionantes intervcni
entes n.r circulação, armazenamento. exÞl-otição c, cvolução da
composição quÍ-mica das águas subterrâneas em terrenos cristari-



cro

nos sob cfima úmido. As conc:lusões obtidas para a áre¿r de estu-
do não podem obviamente ser extrapoladas mecanicamente Dara ou

tras ãreas, mas, no entanto, os proceclimentos netodológicos a -
daptados ou desenvolvidos par¿ì este estudo r¡oclcrão ser aplica -
dos em outras áreas de terrenos cristalinos sol¡ clima úmico, com

o.i ntujto dc sc rcal izarcm ¿r prospcccão e ¡ avaliação das rcser
vas e rccursos hÍdricos suljtcrrâneos.
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ó60.00 100. 6.4 46.0 3A.O
640.00 tó2- 9.8 3t.O 2t.O
670 . C0 85. 5. û 35.0 30 . 0
ó70.00 Ia4. 2.5 26-0 24.O
óô0.00 ó5- 17.0 36.0 19.0725.00 150. 2?.0 59.O 37.O
ó85-00 90. 12.0 50-0 58.06i0.00 144. 0.0 20-û ¿o.o
700.00 12a. 13-0 15.0 22.0
705.00 100.20.0 2 0,0 o-o
700.00 t7ó. l8-0 4a.0 t0.o
68C.00 101. 9.0 24.0 15.0
695.00 10t. 0,0 24.0 24.0695.00 ôC. 4.0 15.0 11.0
6ê5.00 240. a.5 30.0 22.0
óÌ5.00 190. t.9 30.0 28.0
6 95.00 250. 50.0 89.0 39.0
ó75.00 l.¿0. 5.0 i8.0 3f.o
710.00 162. 7.7 38.0 30-O
óô0.00 145. 24.0 i5-0 1t.o
700.c0 l0t. 8.6 25,0 L4.O
703.00 2I3. 15.ó 5€.0 42.0
710.00 84. 17.3 37.0 20.0720-CO 54. 1.8.ó 43.0 24.0
ó70-00 Ì20. 4.4 22.0 ta.o720-40 70. 12.0 ó0.0 48,0
72C.C0 1I9. 10-0 i0.0 20.0
7ê0.00 ¿00. 8.I 30.0 22.0
ô20.00 137.5ó.0 36-0 0.0
7ê0-00 110. 18.0 68-0 50.0
800 - 00 100. 27 .r 4?.0 !5.o
7ó0.0c 20c. 4.0 4.0 o.o
é55.00 150. ¿.3 2.0 o-o
óó5.00 ì50- 5.0 5,0 o.o
65 0.00 t70. 50.0 ó1-0 11.0
7¿0.00 181. 11.0 45.0 34.0
7 t-0.00 !57 . 20.0 28- 0 8. O

!}ì Ig ]qPq; ÄV ÄLTÂ VERTEITIE; I{V_I{EDIÂ VERTENIE; AV 6ÀIXÀ VERTENTE; FV FIJI]DO DE VÀLE{2) co coNcavÀ; cx corr''¿xa; nr n¡rr liñE¡ i-òn -ëÈTérÃ; iF-äñnËbgNDADo -- (3) coìrpRrrErlio DÁ VERTENTE E}t Kr{r4) FÂ FAsÒ aBER'roi vp Fr v F¡so;-vP Er1 v PRoFUNDo:- r s r 
'ijö 

. olgql4oo suav¡i'ôr õiröü rioõ-¡ón r ¡ , pL pLÂNg; Äc ÁcrDENTÂDoló) EvroEllcra DÂ FRÂTlrRÀ: ro róiie; rÈ neoiii Fä-Ëe¡c¡'li ï7¡ cc¡pei¡rrñiö Ëú iÍ :l- iÀi"ü¡bì 
^rcra 

Do poco Â FparuR¡. (KÈ,)

NIJII. COORDENÁDAS
POCO E ¡¡ N S

( Kì1) ( Ktl )

12 309.30 454.00
ìl 309.4ç 453- 95
14 306. t3 454.20
t9 3XO.27 446.70
20 ¿99.5n 447.15
21 299- 15 q46.50
22 299.05 446.60
?4 297.77 446.75
26 297.1O 445. A5
27 ?97 .20 445.95
2A ¿97.30 445,40
fl 297.12 445- 30
a2 296.98 445.25
53 29ó.80 445. ?0
34 ?96.85 4¿+4.25
35 296.90 444-83
36 295.40 q43-4A
r/ ¿ )ã. JU rr$J.55
39 295.45 448.19
47 299-42 443.A7
4A 29 .a.'t0 443.70
49 299.é0 443.80
5C 3û0.8C 445. !.5
5l 299.90 443.90
52 299.98 {r44.02
55 3C0.62 444, t0
5ó 501,37 4q:.77
57 301.¿tA 443.55
58 2 9e.70 444.15
60 ?99.Ct 444.4n
62 29A-65 4q4.45
63 299.42 444.50
6ó 50 0.75 446.50
67 301.10 446.3s
ó8 3rt.I0 446.55
69 297.A5 449.607\ Z9A.7t 449.40
J? 3C3.15 444.rs
73 3Có.95 449.45
74 3C5.7r 449.55
76 3rX -77 44A.80
82 309.70 444.85
85 309.l0 455.40
a4 ? 96.95 448- 15
a5 297 -75 447 .60
a6 297.22 447.70
87 297.72 45r.25



CÂRÂCTERISTICÀS HIOROGEOLOGICAS DOS POCOS TtlBULÀRES
NUII. COORDENABÂs COTÂ PPOF NE .ÀLIERÂCÅO: A,/S Q./S/P SITUÂCÂO VA RE CO}IP L¡TO FRATIIPAS FOTO- INTERPR ETADÀS:Poco E !l N s IERRET{ô lorÂL sar FrL -- ropoGRAÈ- LÈ a. õñË;l iõ-- i¿¡_ E co}r oF azr- E co¡r DF Âzr- E co,.' DF(Krl) (Kll) (t1) (ll) (til i¡1)- iüi ìñö Hz/H t1z/Hm i-ã.. i -¿ -Ê i¡ìii Ëìr ñure o z a HUIE 6 z s hurr o z a

100 298'83 450.20 720-OO 35. 0.4 34.0 f4.O F 0.160 .0046 FV O.O Vp oF 1.0 prGN 17o.FO 1-A .O 4o-HE l.O .O o. 0.0 .070! 297'77 449'45 73o'ot a5- 5'o 25.0 2o.o r-¿oo .oiso rv 0.0 !R oF o.o piéñ - s.ro r.o .o 40.Fo 0-5.0 135.Fo 0.7.010s 2s5.re 4q7.50 680.00 ?õi- 32.o 5õ:é iB:o õ:õðð .õôõà ¡ó rpo.ö "'õb õ:ö þìðñ ¡b.ro z.o .:o o. o.o .o 0. 0.0 .orc6 aes.sz 447.48 6io.co to. z!.9 51.q 30.o o.os: .õóãà ro 4no.q oi õ.ó piõñ iÞ.Iq l.¡ .ao o. o.o .o 0. o.o .0110 301'15 442'80 700.00 eoo. e.ã ãl'.õ ¡3.0 r olõóÍ .õõõò sù ôio.Èo vn õõ õ.Ë þiðiì äb.ro o.e .10 ris.Fo 0.6 .24 0. o.o .011¿ 30q'00 441'?0 72s'ao tr6' -e'4 53.0 45.0 o.ozs .õòõ¿ ÞY çxg.29 vn ói ò.s eiõiì -g.ro l-o .zo rzs.FR 0-6 .zo 0. 0.0 .o113 303-51 441'.3s 720.00 153- lo.o ó0.ó 5õ:õ õ:õåõ :öõõ¿ r'¡ù cöo:¿ö úä õ; ð:í þiãñ eb.¡n o.e .o o. o.o .o 0. o.o .ûLl4 3c5-ó2 441-r0 720.00 lao. 1.5 ??.9 ?0.0 o.oç¿ .oóós rv o.o vp oF r.õ pieH rãs.ro r-z .o 0. 0.0 .o 0. o-o .o115 i05'1s 441'37 7?0.00 65. 3.0 21.o aa.o õ:ã¿õ :õõõã Fù ö.0 üþ õ;' älõ þiëiì ïïs.¡o o.o .o zs.Fo 0.e.0 1z5.Fo r.¿ .011ó 509'61 44f'45 760'00 160' 3'o 19.-o ls.g o.ots .oõoL rv g.g yB oF õ.i pis¡i -is-ro o-5.0 r05.Fo 0.4 -0 rss.Fo 0.6 .oi17 3ce'3c 442.20 t-50.oo 160. 6.8 33.0 ¿¿.ó õ.iõó .õóiö rv õ.õ ùä õË ãlõ þiõiì Ës.¡o ¿.2 .o 0. 0.0 .0 0. 0.0 .olla 304'2ó 438.95 720-00 ìos- 3.5 2a.o ?4.o o.o7o .0008 Fv 0.0 vR oF o.o eierr ão.rn 0.1 .o 10.FR 0-3.0 0. 0.0 .olle 304'50 4la'ê0 72o.oo 120. 6.õ to:o ã4:o r õ.õÉõ lõõõà av cxo.io vä õF õ:ð þiËlì ãb.rp o.r .r.o lo.FR o.5.ro 0. o.o .0120 3cq'68 439.20 720-c0 200- o.s f4.o 34.0 o.otq .ooót gv cxo.ao vR oF r.z eisl ris-ro o.g .ro o. 0-0 .o 0. 0.0 .ol2r 3rc.82 438.4s 720.00 210- 3.0 zo.o rz.ó o.ó5¿ .õõõã Fv -. õ.0- ni ði rË.õ þiðiì iäo.ro r.s .o o. 0.0 .o 0. o.o .o124 309.60 438.17 725.00 180. o-0 1?.9 f9-0 0.300 .oor7 Fv o.o vp ói ã.ó eis¡r -io.o 
1-r .o o. 0-o -c 0- 0.0 .o125 rrr'le 4t7'oo 74a-co ì62- 0-o 24-o 24.o ó.ózl .òõo-s rv ó:ó úi? õb ã.õ þiðiì 'ç.ro l.a .0 t35.Fo z.t .0 0. o.o .oi26 30e.20 438.60 ;20.00 1s0- 2.0 2s.o 27-o 0.220 .0015 Fv g.o nr òã ri.ó Èieü ¿t.!q I.? .g o. 0.0 .0 o. o.o .o127 312.15 4i6.65 780.00 1ì5- 6.8:o.o ã¡.ó o:ãcõ :õõiã iv 0:õ Vii oÈ -i:õ þiðiì 'o.ro r.r .0 l58.Fo 1.s.0 60.Fo o.t.ol2a 3r2.30 4ìó.ó0 780-00 156- -l.a ìÉ.9 51.0 r o.oz¡ .ooõs !!y çqg.so ve or õ.ã Èiðli o.Fo 1.1 -ts tta.Fo l-s -25 ó0.Fo 0.3 .ol2e 110.ó7 4i4.00 760.00 eo- zo.o so.o 30.ó õ:066 .õõiÈ äv niõ.!õ ùiì õb õ:ì þiðñ rss.ro r.o .:o o. 0.0 .o 0. 0.0 .oif1 311'34 456.ó0 750.00 204- lo.0 20.0 10.o o.oss .ooo3 ry _-g.! yB os z.o pieñ ii5.¡o o.z .0 rr.s.Fo 0-6 .o z'.Fo o.ó .o152 30e.50 437.4s 760.00 2\o- 2e.2 67-0 36.0 ó.óõó :õõõ0 av n¡0.!o vri oõ õ:i þiãi.ì iãs.¡o a.r .¡o o. o.o .o 0. o-o .o133 f10.Cs 4i6.90 7ó0.00 r¡0- 25.0 55.0 3o-o 0:066 .oo0ó !y !lg-g vR os o-! pieñ ii5.¡q o.s .ao o. o-o .o 0. 0.0 .oii4 305-7ê 43e.e0 740-00 142. 26.0 s¿-0 26.0 õ:0ã; :oooà ïó iiRõ:o "'óË õ:õ þiðiì'äb.rn o.¡ -Lo 6o.FR 0-4 .zo o. 0.0 .o135 304.ó7 440.0s 750.00 150. 20.0 72.o sz.o F 0-005 .0000 ry q¡g.40 vp oF 0.2 Ciert ã0.¡q g.z .ro o. 0.0 .o o. 0.0 .oL37 2ea.4B 435.32 720-00 62- ro.4 27.0 17.o 0:i3õ ..õ04È tiv õxo:¿õ úi¡ õb õ:i þiõi.ì is.¡o 3.0 .70 t4o.b¿ 1.r .lo o. 0.0 .o142 309.ó5 41s.46 730-00 104- _6.0 -q.g q.o o.2oo .0020 !v coo.50 vR oF û.1 CieU Sb.¡O ¡.S ,O O. 0.0 .o o. o-o .or45 306.00 454.75 óe5.00 245. ¡.4.0 e5.o 77.0 ó:5to :õõà; Èv --õ:õ- ni ÉL ¿õ.õ þiëi.i ís.ro r.e .ts o. o.o .o 0. o.o .o!44 307-76 434.84 705.00 2-14 - _a-o:5.9 g?.0 1.000 ,0037 Fv g.g v4 0r ãó.ó pieñ -g.¡q a.o .0 5c.Fo 1.5 .O 0. 0.0 .or4s fos.0s 45ó.14 720.00 t07- t6-o jo.0 1.4-o õ-õio .õó5¿ rv o.o úä oÊ -õ:ð þiciì ss.FR!0.6 .o s.FR 1.0 .o 0. o-o .014ó 3c3.15 436 '23 720-00 12û- tt-o 30.0 19.0 o.a3o .o0zr Fv o.g ye ór ó.: þie¡l iã.ro r.s .o 0. o.o .0 o. 0.0 .o]48 29ó.60 4f4.8s 760.00 200. 2f.o 67.0 44.0 ó:ó33 :oõõã rv cxo.io RÀ õb õ:õ þiëi.ì ib.¡o 1..1. .rz l.40.Fc 1.2 .ao 0. 0.0 .o15c 309.20 453.40 7r0-C0 2r7- 20.o ?g.g -s.g 0.031 .0002 Fv o.o RÁ pL rs.o pieN rão.ro 0.5 .ro o. 0.0 .o 0. o.c .oÌsl 30e.30 435.3c 710-00 les- s-o 26-0 ¿L-o õ-içõ .õõiõ Èv õ:o äÂ;¡ îÉ:o þiãiì iãb.¡o o.s .o o. 0.0 -o o. 0,0 .o1s2 308.35 434.r4 óe5-00 r6a- 2.4 sl.g 1?.0 F 0.4;o .0026 FV q.g gÀ qa ¿õ:õ Èiõr.i -ã0.¡n r.¿ -o o- o-0 .o 0. o.o .o153 508.36 4i3.e0 óç5.ô0 rso- 3.0 46.0 43.0 ¡ o.oee ,õõõÀ rv o:0 ä; Þi ã0.õ þiðiì "b. 0.0 .o 0- 0.0 .o 0. o.o .or54 30e'84 4a4 '4s 7so-0o l0o- 3.0 4q.q f3.o 0.038 .0004 4v coo.4o vp oÈ -ó-i Þieiì rq¡.¡o r.¿ .c 0. 0.0 .0 0. 0.0 .orss r0e.50 434.77 ì40.00 70. 0.7 45.0 44.0 o-Biõ :oo;1 Fv --o.ti- ùä õþ õ:å þiðiì i4¡.ro r.¿ .o o. 0.0 .0 o. 0.0 .o1s6 30?.20 43r.85 735.80 38- g-q ll.q f2.o F o.2AO .007s FV -_o.o vp ór i.õ Èiei.i - ò.¡o r.s .o o. o.o .0 0- 0.0 .0ts7 309.40 432.25 725.00 7s- r-0 33.0 32.0 o.iãó .oõià gv nlo.so vn oS õ.i þreñ o.Fo r.a .¿o o. c.o .0 0. o.c .0159 304.55 4i5.35 720.00 150. 4.0 1z.g ¡i.g F 0.09: .oo0ó qv RTr.oo RA os 0.8 prGN q. g-o .0 0- 0.8 -o 0. ()-o .oì60 307'68 432.70 7rs.00 116. r.o zs.o 27,0 r o.sÍõ .õõà7 Fú õ:õ- iÂ pi lË.õ þiðñ i.ro ¡.0 .o 45.F0 r.B.t5 0. 0.0 .0r.61 307.70 4r2.65 715.00 r40. 4.0 ?g.g ?1-s 0.330 .0024 Fv g.q g4 ?a ii.ó piei !.lq ¡.q .05 45.Fo !.a.10 0. o.o .o!6¿ 307.70 432.sì 7ts.0c 120. 4'o 4o-o 3ó.0 o.ãÀo -õòã¿ rv ó-o ä,i þL i5:õ Þièiì b.ro ;-o .to 4s.Fo l.a .05 0. 0.0 .oÌÉ'5 307.70 432.s0 715.00 rÌo- 3.0 2?.9 ¡g.o 3-s3o .0330 FV g.g gÂ Fa rs-o pieñ !.ro l.q .rs 45-Fo 1.8.0 0. c.0 .oló4 303.s5 412-e5 720.00 204. 5.0 4s.o 40-0 ó-õ7i .õõõè rv õ:õ äÀ ôs i5:ð Þiciì '0. o.o .0 o. 0.0 .o 0. 0.0 .o165 308-s6 433-25 705.00 206. 6.0 7o.o 64.0 0.054 ,0003 Fv o.o n¡ óã iÈ:õ Þicñ ò. o.o .o 0. 0.0 .o o. o.o .orI) TO TOPO; AV ALTA VERIENTE; !Y !EDI{ VERTENTE; 6V BÂIXÄ VERTENIE; FV FI,Jì{DO DE VALE(2) co ccNcavÄ; cx CONVEXA; nr nr¡rlÍñea.; cn-ðnr5rã; Ãä-îânÈooNo¡oo -- (i) corlpRrrENro oa vERTENTE Em Kx(4) RÂ RÅso ÄBERÌo; vP Eì'l v FÁso;-vP. EH v PRoFUNoo -- (51 oS-oNoul{qo suÀvEi o¡ õNour-¡oõ ¡cnrE, pL pLANo; Àc ÂcrDENlÀDo(6) EVTDET'icr¡. DÂ FRÁ.ruRÄ: Fo FoRTE; n¡ neo¡ri Fe-ÈB¡.c¡'l- ii¡-cóúËei¡eñiö eri rù::-iài"õri;raucra 0o poco Â FR¡.ruRÂ (Krl)



CÂRACTERISTICÀS HIOROGEOLOSICÁS DOS POCTS TUBULÁ.PES

NE ÂLIERÂCÂO: Q/S Q,/S,/P SITUÀCAO VÀ RE COÈtp LITO FRÂIIJRÂS FOTû_INTER FPET,ÄDAS:
TOTÂL SAT FIL TOPOGRÁF. LE L. DREN LO- ÂZJ- E COI.I DF Â¿I- E Còi OF ÄZI- E COIJ(H) {H) or) rRo Hz./H nz/Hm ! ¿ 3 4 s ixx¡ eir iìùie ¿ -t -ô iruie e '-i -à ñliE s 7

0.o .0 0. 0.0
0 .0 .0 0. 0.00.0 .0 0. 0-0
0.0 .0 0. 0-0
0 .0 .0 0. 0.0
0.0 -0 0. 0-0
0-0 .0 0- 0.0
0-0 .0 0. 0-0
0 .0 .0 0. 0.0
0.0 .0 0. 0-01.2 .0 0. 0.0
0.0 .0 0. 0.00.0 .0 0. 0.0
0.0 -0 0. 0.00.0 .0 0. 0-0
1.4 .I0 0. 0.00.0 .0 0. 0.0
0.0 .0 0. 0.00.0 .0 0. 0.0
0.0 .0 0- 0.0
0 .0 .0 0. 0.0
0.0 .0 0. 0.0!.2 -20 0. 0.0
0.0 .0 0. 0.0
0.0 -0 0. 0.0
0.0 .0 0. 0.0
0.û .0 0. 0.0
0-0 .0 0. 0.0
0-0 .0 0. 0.0
c.0 -0 0. 0.00.0 .0 0. 0. 0
0 ,0 .0 0. 0.00.0 .0 0. 0.0
0.0 .0 0. 0-00.0 .0 0. 0 ,0
0,0 .0 0. 0-0
0.0 .0 0. 0.0
0,0 .0 0, 0-0
0. 0 .0 0. 0.0
0.0 .0 0. 0.01.1 .1.2 0. 0.0
0.0 .0 0. 0.00.0 .0 0. 0.0
1.3 .05 0. 0,00-0 .0 0. 0-0
0.û .0 0. 0.00.0 .0 0- 0.0
0.0 .0 0. 0 .0

0.056 .0005 Fv 0.0 RÀ os t5-0 PIGN O. O-0 .O 0-q.951 .-0gg? iy 0.0 pÄ pL ¿o.o FIGN o. o.o .0 o.
0 .I20 . 0014 FV 0. 0 RA pL 20.0 FI3N O. O. O . O 0:g.lqq .gg¡5 Fv 0.0 RÀ pL 20.0 prGr¡ o. 0.0 .o o.0.065 .0008 FV 0.0 RA pL zo.o pÌGit o. o.o .o õ.q-gzg .gggq rv 0.0 RA pL 20-0 prcr.t o. 0.0 -o o.0.0e4 .0012 FV 0-0 RÂ pL 2o.O prcN o. ó.ó.ó õ.q.05q -0001 Fv 0-0 RÂ pL 20.0 FrGN O. O.O -O 0.0.0.12 .0004 FV 0.0 RÂ pL ¿O.O plGN 0: O.ó .ó ò:0.049 .0001 FV 0-0 RÂ FL 20.0 PISN O- O.O .O 0-2.000 .0r1r Fv 0.0 RÂ FL 20-0 prcn s.Fo 3-o .0 óc:
9.119 .!ggq iv 0.0 RA pL 20.0 prcN s.Fo 3-o .40 o.0.040 .0002 Fv 0.0 RÂ FL 20.0 FiGN s.¡o ¡.0 -¿o ó:
0.073 .0004 T0 ÄR0.0 0F o.o PIGN t5.HE 0.9 .10 o.0.035 .0002 ro ÂR0-0 0F 0.0 plcN rs-¡E ó.ç.io õ-q.9!4 -0003 FV 0.0 RA 5.0 p]c$ 35.llE 2.0 .15 t4O.0.020 .c001. FV 0.0 RA 5.0 ptcN rqo-ña t:s:õ- - o:
9.9?0.000i Fv 0.0 RA 5.0 FicN 90.tlE 0.9.0 O.0.;00 .0r0s FV 0.0 RA pL zo.0 ptôN 5.Fõ 3-o .¿o ð:
9.250 -0076 FV 0.0 RÂ pL 20.0 pIG s.FO f.O .O 0-0.1r0.0007 Fv 0.0 RÀ pL 20.0 preN s.¡o ¡.0.20 ó.0.065 .0004 Fv 0.0 RA FL 20.0 picfl o. o-0.0 o.0.0ó0 .0005 Fv 0.0 RÂ pL 20.0 prGN s.¡o ¡.0 .to eó.
9.q19 .ggg¡ Fv 0.0 RÂ pL ]5.0 prcN o. 0.0 .o o.0-002 .0000 ro ÀR0.0 0F 0-o FrcN eô.Fo o-9:io ó.q.q?z .ggot'ro ÂR0.0 oF 0.0 prcr 15-¡1ã O.s .24 ¿.0.056 .0003 To aR0.0 cF 0-0 p:3N 4ô.FO 2.0 .25 o:
0.019 .000¡. To ÂR0.0 0F 0.0 plcl{ 4s.Fo 2.0 .25 o.0.050 .0019 Fv 0,0 RA pL 20.0 p:eN o. 0.0 .o c:0.0I4 .0002 Fv 0-0 RA FL 20.0 pIGtJ 145.FR L.5.O 0.0.I50 .ccto Fv 0.0 R,Â pL â0.0 plct{ ez.ro,r,¿ .o o.
0.370 .00q5 Fv 0.0 pa pL eo.0 Ficl c- o.o -o 0.0.0q8.c00¿ FV 0.0 RA pL 2û.0 FI..H 0. O.O .O C:
0.0ó0 .0004 BV RTi.00 RA 0S 0.8 PISN O. O.O .0 0.0.100 .ccc5 FV 0.0 RA pL 20.0 Fietì l.25.FR 1.2 .20 0.
0.0L0 .c001 FV 0.0 RA pL 20.0 pIGt{ L¿5.FR L2.10 0.0.1s0 .0019 FV 0.0 RÄ pL 20.0 FrGt{ lq¡.rn t.s .io 0:
0.370 .0054 FV 0.0 RA FL 20.0 FIGN 125.FR 1.2.0 O.0.410 .0018 FV 0.0 vR cs 0.t prGt{ 146-Fo 1.0 .o ó:
0.01.0 .000t T0 ÄR0.0 0s 0.0 FIGN 150,FR 0.5.20 C.0.017 -C002 T0 ÂP0.0 OS 0.0 PISI{ qS.rO t..*.re ¡0.
0.290 .00Ió Bv cx0.48 !R 0s 0.t p:cN 45-t1E I.4 .Oó 0.0.039.0002 FV 0.C VR 0S O.o prs¡i çS.ri¿ l.¿*.0À õ:
0.031 .0003 l0 ÅR0.0 0s 0-0 plsfl 172-¡R 0.7 .O I4o-0.09L .0004 r1v RTt.20 RA pL 0.ó pIeN 45.Fp 0.A ,40 o:q.l!g .qgql Fv 0.0 RÄ pL 2.0 prcN ¿8.F0 1.5.o O.0.es0 .0032 Ev cx0.i0 RÄ os 0.3 p¡el ae.ro i.s .ó ó:
0.400 .0034 Fv 0.0 RÂ pL 2.0 pIcN 23.F0 1.5.0 O.

FO

tlE

FO

2.0 2.0 0 .0
0.0 24-0 24.0
5.0 15.0 t 0.0
4.0 1.4.0 10.0
8.0 18.0 I0-0
6.0 t ó.0 10.0
ó.0 ì6.0 10.0
6.0 25-û 19^0
5.0 18.0 15.0
8.0 8-0 0,0
2-0 42-0 q0.0
2.0 45.0 41.0
5.0 28.0 23.0

lL.0 49.0 3A.0
4.0 44.0 40.0
3.0 1ê.0 15.0f.4 LA.0 15-0
2.0 30.0 2a.0
1.5 2.0 0.0
1.0 t.0 0.03-0 1.0 0.0
5.0 22.0 L7.0
5.0 f5.0 30.0

Ì8.0 35.0 t7.0
24.0104.0 76,0
20-0 65.0 45.0
24.0105.0 77.0
26.0 51.0 23.0
2.0 26.0 26.0

15.0 4A.0 f3.0
2.6 25.0 22.O
3-0 f5.0 32-0I.0 27.0 26-0

27.0 38-0 r1.0
5.0 2S-0 25.0
3.0 30.0 27.0
9.0 4f-0 34-û
7.0 40.0 53.0
ó.0 34.0 28.0

43.0 5Ì.0 8.0
24-O ç6.0 22 -O
14.0 44-0 30.0
5.0 25.0 20.0
0.0 26.0 2ó.0

27 -O 27.O 0.8
2.0 33.0 31.0

11.0 23.0 12.0
1.0 ó9.0 68.0

FO

{11 Iq I9PS¡ ÁV ALTÄ VERTENTE; !y !EqI4 VERÌENÌÊ; BV BÂrXÂ vERrEt{TE; FV FIJN¡O DE VALE(2) c0 collcÂv¡.; cX col'i\;EXA; Rl RETILiNEÂ; CR cRIsT,À; ÂR ÀRREDotaDÁoO -- t¡i corFcfúÈNiO DA VERIENTÊ EIï Kh(4) R^ RÂso aBERro; vP EH v PÂso; vP Etl v PRaFUN00 -- (5) os.ollDu!4qo sqAVE; or óxoÙr-Àcõ ¡on¡r, pL pLÄ¡to; ÂC ÂcIDEt{TÂoo(6) EVroENcrÂ DÀ FRÀruPÂ: Fo FoRrE; ÌlE rlEDrA; ¡R rp,rc¡, -- i7¡-CónãäiHeñiö Ëú iil :i-iàl-õ¡biÀxcla oo Èôöõ'¡-ËnÀiúñi"iiü;

COTÂ PROF
TEPRENO

(l'f ) (l1)

71E.00 104.
70 0.00 2ó 3.
710 .00 90.
710.00 110.
705.00 90.
710.00 90.
695.00 A5.
/-00.00 I20.
ó95.00 119.
7C0 .00 200.
700 -00 I82 -
ó95.00 250 -
ó 95.00 2ó6.
76 0.00 200.
76 0.00 201.
715.0 û 152.
715 - 00 200 .
710. 00 342 .
700.00 30 .
7C0.00 tû0.
700 .00 150 .
695 - 00 150.
705.00 120.
740 .00 130.
7ó0 .00 172.
740 .60 250.
;6û.00 194.
740. 00 193.
700. 00 ¿8.
710.0 0 102.
ó 95.0s I34.
ó93.00 e6.
700.00 2t 0.
720 .00 1ó9.
700 . 00 2I5 -
700.00 t56,
700 . 00 105.
700.00 75.
740. C 0 245.
755.00 150.
765.00 13ó -
750 . 00 200.
74ô.00 20 0.
74 0.00 t00 -
i?c -Do 245.
725.0C 50-
740.0 0 a9.
725.00 L20.

F
F

F

F
ç

NU11. COCRDEN,ÂDAS
Poco E t¡ N s(Kll) (KH)

166 30A- 92 433.05
1ó9 f07.4A 435.50t7r 307 -25 435.45
!72 307 .35 435.40
173 307 - 15 415.ó0
174 307 -40 qas -45
175 307.56 435_70
17ó i07.58 4f5.55
!77 3C7 . /-0 435.10
178 :0 7.46 4f5.67
179 i07.7,3 4lf-80
180 30 7.99 414 - 00
181 30 7.72 4i4-00
182 3C7.70 431.05
1ôl 107- 7ó 431..17
184 30A.16 430. a5
165 303.20 r.30.85
165 308.12 43t -00f67 3û7 . t-4 433.65
188 f07.55 43f-40

ì.90 508.05 43i.70
19I 307.78 4fJ.ó0
19? 306.93 413.15
19q 305.35 432.35
195 fc7.57 43I.05
19ó Jù7. ûC 431.70
197 310.49 433.7ó
199 306-00 4i5.70
2C0 504.â5 43ó.2C
201 50f-5ó 415-96
¿0f f06 - 10 415-a0
2û5 306. f0 4f5.60
207 i04.63 415.37
2C8 30i.42 43ó-45
211 f34- 2A 436 _ 25
212:C4.65 4t6.30
21f 3C4.4A 4i6,i4
215 5!2.05 4i8.95
217 30?.75 440.4A
222 ?9n.75 4i4.65
2?3 29 t-.?o 434-A0
224 29 ¡' .5s 434.r5
226 ?ç9.?4 434.A5
224 299.72 435.55
¿J.t JUq.9J ç)Z,5J
25e 304.65 431.00
233 304.33 4f3. ¿5



CÂFÄCTERISITCÀS HIDROGEOLOGICÀS DOS POCOS T1JBUL,ARES

NE ÂLTERACÀO: q./S A./S,/P S¡TUÂCÁO VÂ RE COHP LrTO FRAIURÂS FOTO- INTERPR ETÄDAS:TOTAL SAI FIL(Ì1) ìrlj'if,j iËö r:z¿r n..,,,^'1'o¡oo'å .å .; ?lfri åg; iíi; E 
*i õt¡ú+; 

:-éôi^-ór lzr- 
E 

.o! oå

775,00 20?. 20.0 67.O 47.¡ 8.064 .0004 HV pT1.OO VR OF 0.5 PIGN 4o-FO 2.4 .50 o. 0.0 .o o. o.o .o770.c0 100. 2.0 4ç.0 4Ì o g.gir .oooz rv nrõ.ió ni õi ò.¡ e¡xJ . o. õ.0 .õ- õ. o.o .o o. 0.0 -o40c.00 lt.. ¿0.c 57.0 r7-o o.zeö -oõãó BV ôôo:¿õ âî õË i.o ptxr tós.Fo 5.0 .o qs.Fo 1.5 .o 0- 0.0 .07s0.0c e00. 16.0 40-o 24.. g.c:s .óóõã io rñõ.õ- "- õõ õ.0 c¡gr o. o.ó .ó õ.'- o.o .o o. o.o .o7r.0-0c 1s0. ri.0 56.0 ¡+¡.0 r c.rzb :óóõö iö - õ:õ õË ò.0 pie¡r o: õ.õ :õ õ. o.o .o 0. o.o .074C'00 r40. r.8.0 s2-ô ì4.n o.ozs .oco¿ ro rpó.õ õã ò-o qreH r¿s.ro i.ó .àc úo'.ne r.3 .io a'.FR o-7 .207i0.00 250. 14.0 5i.o 3B-0 F 0-159.óóó¿,iü ôxolõo rn õð ò.r prGN t45.FR o.¿ .os ros.rõ r.o .¡o o. o-0 .0700.00 r25- r-s 20.o rq o F c.4r8 .oo¡+ ev Rii.¿õ nl Éi ì.0 prcN 45.FR ó.a ..-õ --õ.iõ r.o .io 0. o.o -o7ss.00 r50. i2.0 82.0 s0-0 o.oõç .õõõi iò - ô.õ- -^ õ5 ö.0 p:eN o. o-o .o o. 0-0 .o 0- o.o .074s.0o !74.2f.0 7ç-0 sr.o r 6.s54 .¡¡¿¿ ¡o ó.õ õã ò.c e¡er o. o.ó .õ õ. o.o .o 0. o.o .0;65.c0 ?c0. zz-o 7!.o.*ç.0 r õ.õ3¿ .õ0õã iõ õ:õ õé ò.0 p¡ex o- o.o .0 o- 0.0 .o 0. o-o .o70c.00 r83. i.s te.o rB o o.r.*o .ooos rv ò.ó p¡ Ëi ¿ò.0 pre¡l:..*o.rp o.i -ó ö. 0.0 .o 0. o.o .o7ó0.c0 80. 5.0 4o.o 35.0 ¡ o.reo .óoäõ iñ cxó.ãs vñ b5'ò.1 piir - õ. " ã.ó .o ðl o.o .o 0. o.o .o7r0.c0 rz0. r0-0 r0.o o o c.oe¡ .oooo Èv - õ.õ- pi õé rÈ.0 p¡xr rzs.ro i.ã .ö õ. o.o .o o- o.o .o7ó0 00 le.. rs.0 54.0 ¡ç.ó r o.orö -óóói ùù cxõ.ão i;Ê õÉ'õ.r prxr 70.Fo o.e .1s 0. 0.0 .o c- o.o .o;60.cc 6r. 1.s j4.0 ì1.0 o.eoo .orri xv ciã.ãs vä ðs ò.r prxr o. ó.0 .õ- õ. o.o .o û. o.o .o740'00 ra'- 0.0 r's.0 rB.0 o.õii .oõõi Ëv " õ:ö- vi õË i.s pixi roõ.ro õ.e .õ ðr o.o .o o. o.s .0750.c0 rso. z.s 2;.0 20-o q.179 .oo:ã rv ó.ó vi õ; i.q f¡xf rso.¡o ò.e.õ õ. 0.0,o 0. 0.0.0760.00 156. 4.0 as.o 2r-0 ó.rioi .oõõõ iv ð:õ i'iì õ! rÈ.0 prxr -Ãõ:;o i:õ:õ õi o.o.o o. o.o .o73s.c0 rso- 1.ó 12-o ro û 0.440 -00f0 Fv ó-c vR õ; -!-q ¡¡*f r:s.ró i-À.õ õ. 0.0.0 o. o.o.o720-00 r'20. !.o 27-o 26.î i.¿oó .õiõi iü 0:o ñ;i Ëi- rs.o Þrxi -õr.Ëã ô.7 rãl õ. o.o.c o. o.o .o740.0c t7ó. 55.4 4s-0 rr)_o 0.057 .90q4 Fv ó.0 Èr Èi ii.o q¡xr .*s.rn o.z.iõ õ. o.o .o o. o.o .o7?0.00 a0. 5.0 36.0 3r.o o.oir .oóid iv õ:õ ÈÂ þi ï5.é Þixi r¿õliô ilá .ó" ö. o.o .o o. 0.0 .o7rs.cc rso- 2.0 17.0 rs.0 9.lgg -oco7 FV ò.ò d.Â i,i ii.q q¡x1 r<o.ró i.ã -ã,, .*i-rn o.z.rs o. o.o .o760.00 rio. ¿a.o 40.o rs.o r o.õoà :õoói ió rcõlõ \,ìâ bË'õ:0 pÍii - 0. - ô:õ :õ- -é.'^ s.o .o o. o.o .078c.c0 ó5. 0.0 sr.0 51.0 r 0..*+o .oooa ro c;¡.ó ãi ò.0 prxr os.ro o.z .ó õ. o-0 .o o- 0.0 .o7e0'.0 z6c. 40.0 e8.o 4â.0 a.ocã .õóõõ iõ i'ð.õ õi ò.0 piii -0: - õ:ó :õ õ: 0.0 .o o. o.o .0780-00 r00. 20.0 26-0 6.0 -0.glz .sgs5 nv cxo.ã+ vn õr ò.1 nrxr zó.ro i.s .iz õ: 0.0 .0 0. o.o .o750.00 rB0. u..s 58.o ¿re .o r o.õss :óóòË F\) "õ:õ nli ËL rð:õ piäri iËliõ ã.-q iô- ð. o.o .o 0. o.o .o7i0.00 rs3. r.7 50.0 4a-o g.??0 -0015 FV o-o n¡. pl ii-q f¡¡f j5.Fo 2.4.20 teó.ro z-r .so 0- 0.0 .o740'00 rs.. 5.0 s0.0 4s.0 o.e¡ó .oos7 Fv õ:õ Êî þi iË.0 p¡êù 3;'.io ã'.¿.ö- '"ö.'" o.o .o o. o.o .o730.00 r48. e.0 4f.o 34.0 !.glq .sgg¡ !v o.o nÀ Þi ii.q t¡ql ¡s.rõ ã.+.õ reõ.ro z.r.o o. 0.0.0730'00 e3e. ó.0 44.0 i8.o o.óso .oóõã iú õ:õ äÂ þi iÉ:õ þrcñ ;s:Êó à.¿ .is iËõ.þõ z.r .+o 0. o.o .o7i0-c0 150. 6.0 24.0 18.o g.1gg .go¡+ ¡v ó.õ n¡ pi ÎÉ.s Ilc! ¡s.¡ó ã.+.ii ião.iõ z.r.¿o o. 0.0 .0760-c0 a0. ir.0 42.0 rr.o o.cs7 .óóiz ró neõ.õ äri þi -ó.0 piéN -ó: - õ:d .ô- --ö.'- o.o .o o. 0.0.076û.00 126. 13.0 4e-o 36-o g-93¡ .9s91 ro ¡:o.o nÀ pl õ.q t¡qlt o. o.o .o o. c.0.0 o. 0.0 .o745.c0 140. 11.0 55.0 4i-o ó.õ¡ô .õóõ¿ iõ iRã:ó Ri Þi ð.0 pieN 0. o.o .o o. 0.0 .0 0. 0.0 .o750.c0 14ó. 15.0 61-0 46-0 F o.rcc .ooce ro .{pó.0 È,t i'l ò.g ¡iq,^r o. o.o -õ õ. o.o .o o. o-0 .fr740.c0 rzl. 3r.0 4r.o lû.0 o.oié .oõoã Ën '- õ:õ iìâ bF- ö:s picñ r¡o.ro i.õ .ð öl 0.0 .o 0. 0.0 ,0740'C0 r27.27.0 50.0 2f-o 0.012 -0001 Fv c.o tR oF å.s prxr rez.¡o i.i.õ ö. o-o.o o. 0.0.07ó0'00 1r5. 11.0 rs.o 7-0 o.oãã .oõ03 Fv õ:õ úi # ä.0 p¡er f0-Fo 0.9.0 40.FO 0.6 .10 0. 0.0 .o760.00 z0f. 13.0 27-0 14.0 F o.0ro .oo0r FV o.o vÈ òr ã.g llql ¡q.¡o o.ç.io +ó.iõ o.o .¡o 0. o-o .o760.c0 1e0. r.s i5.o is.0 ó.ó1t :ãõoi iv o:0 vi õi õ.s prGN ;¿:Þo i:1 :õ- õ.'- o.o .o o. o.o .0760.00 rso. 6.0 iô.0 l:-o g.g!! .c0c4 Fv o.ó ve oi i.S e¡¡f jo.Fo 1-5.0 :.¡i.ro r.z -o o- o-o .o/-40.00 130. 0.0 0.0 0.0 o.¡Þo .óo3d Fú 0:õ viì oþ É:õ Þixi 3õ:ió i:É lõ iiÉlið r.s.o 0. 0.0 .0
!¡l 19 I9P9; ÀV AL'rA VERTENTE; Ìß,¡ ÈtEDrÂ VERTENTE; 8V BÄrXA VERTENTE; FV FLtfDo DE vaLEr2l co coNcava; cx collvFva ¡ pr-PETTLINEÂ; Cn cniéri; iä-ti-nËootl-orco- -- r3) coxpRrneNtc DA vERTENIE EH KHr4ì PÂ RAsû À3ERï0; vR =¡ v n¡so; vÈ-Ètt ú päoËù.r5ö^:-^isi"ô5 omulÃoo suÃú¡I-öÞ ôi.iõüi.ioö^ron r Ê, FL pLÀNo; ,,c Âcrr)Ê¡r¡aDo(5ì EVrDEltcfÂ DÀ FRATtnÅ: Fo FoRIE; ¡e nro¡¡i Èn Èplc¡ l- iir co¡rp¡¡u¡¡rio È¡r in :-- iö i-o¡sraNcrÂ Do poco a FRÀTURÂ rKr,r)

COTA PROF
TERR ENO(Èr) (Ì,tl

m¡L €TIFOEÌ¡ÀdÄS
Fæ¡I E ¡¡ H S

I K¡t) ( xllì
zaí taa-¿s 429.25
e3ó 310.65 429.1.4ztr :It-97 42?.90
¿5tt 3e1.63 43A.50
¿39 30¿-A5 43ó.25
?4! 299 -36 434.15
?42 299 _¿A 45-5.34
243 30{¡ - 00 4i5.75
24+ 302-t5 435.70
?4, 3.+?-25 435.86
246 5û2_2C 415.4.3
247 tt2.27 437.07
2qê 314.9f 4it - 70
?41 512.57 43L.ì3
e50 3l.t,L5 410. Lo
25¡. 3t4-05 431-55
4>¿ )1¡.OO 9J-L - J5
25f f1t,67 430.00
?54 3tt.:a 4fL-6ó
255 312.ô0 431- 35
256 31I.55 4i2.20
257 f17.32 432.IO
¿5A iI2.20 132.20
259 311. ç4 43¿ - 15
250 3Ì1.15 450 .95
257 3Lt.53 429 - ,-3
262 317.05 4-r0.As
2ó3 311.34 4ft,- 00
264 3t4.85 41I.85
266 314.75 43I.9Ì
267 3I4.95 4:2.00
¿ó8 315. t 0 4i2.07
269 31q.ó7 43¿.I0
27C 314.8C 432.05
271 314.28 432. f0
212 3I4.45 ¿tt?.2o
273 3r4.3A 432.50
274 3t4 -75 432,5A
275 313.35 4i1.A3
27ó 313.03 4it.7ó
2t7 3I5.64 437.25
2'i8 3L5.55 437 -45
zAX 316.72 436 . ¡'2
zAa 3L7.76 43t.58
2ô4 312.95 410.6ó
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ANEXO 2

LISTAGITM DAS ANÁLISES OUÍMICAS DAS ,\GUAS S UBTE RRÁI'IEAS

ANÁLISES COMPLETAS



}iUHEPC NUÌÍERO NATDA DO
AI.lCSTRA FCI.ITO

IJNIVERSIOAOE DE SAO PAULO

INSTITUTO DE GEOCIENCIAS

ANALISE QUINICA DÁ.S AGUAS SUBTERRA}¡EAS

161i,/1 302- 3ó. T
23?4 3A2- t'3 'i
?396/1 302-t 04- T
J?L44?. 30¿-1ô3r T
J?555? 30e-185, T
31iI/2 302-21ô, T

Içîó 3O¿-243 T
?I79/I 30a-2ó0" Ì
z5ã3/L 3C?-257- Í
?747/3 302-253' T
511,00 3c2-l-6' T
51Cç8 302-l0L'T
5lcç9 i32- 51* T
51101 3C2- 17, T

)Va- ¿ I

ì zôt_ : T
t ?tt- : I

3332-37
r+ JU¿- 5 I

530e- i T6302- 5 T
.ot>-L 3i¿-¿,tJ ' I

DIA

CCLETA

FOR.

ú/ ¿/ It
27/ 9/76
i5/ tI/7 E
i8/ 3/75
!¿/ 8/77
13/ 9/74
?.c/ 3/69
2C/ 6/75
??,/ õ,/77
19/ ?/79

?7/ E/80
?7/ ê/ôA
27/ e/80
19,/ \/7ì
?5/ 6/76
30,/ll-/76
¿9/t2/76
3i/I?/76
L4/ 3/77
t9/ 4/77
3l/'ì/78

NA

nG/L ¡rEQ/L 0/0

3.85
7 .47

t0.80
6.ó0

7t.00
7. l0

10.73
7 .66

10.80
9.20

13. ó0

5. 70
5.70

t7.?9
3I.45
¿3.59
?5.56

t9.27
I5.73
r7.80

RG
RG
RG
RG

0.I7 19.3
0.32 33.0
0.47 30.0
0.29 ?3.6
5.09 80.6
0.32 ?L -7
o.47 2r.7
0.33 19.1
0.47 26-9
0.40 27.3
0.59 23.¿r
0.31 27.9
0.25 40.9
0.¿5 37 .7
v.l> ¿Þ.¿
I ?7 t? Â.

1.05 28.9
1.11 33.7
0.96 30.7
0 .84 3l-. 3
0.68 27.7
4.77 ?9.3

v

Yß/L NEQ/L O/O

0.94 0.02 ?.8
0.84 0.02 2.??.20 0.0ó 3.6
?.25 0.06 4-70.60 0.02 0.4
2.70 0.07 4.7
5.55 0.09 4.2
?.78 0.07 4.14.ó0 0.t 2 6.7
I .40 0. 04 ?.4e.90 0.07 2.9
2.ó0 0.07 6.0
1.60 0.04 6-7
2.10 0.05 8-2

1.0.90 0.28 9.7
10.27 0.2ó 7.39.ó9 0-?5 7.O
7.65 0.2C 5-9

12.63 0.32 10.4
ó.50 0.17 6.27.34 0.19 7-6
ô o^c.av 9.v/ a- t

ESTUDOS HIDROQUI¡1ICOS NA REGiÅO OE JU}ÐIAI

ÀNÂLISES COT1PLETAS PAG.

CA

t1G/L tlEQ/L O/0

-t.20 0.3ó 41.4
8.80 0 .44 44 .619.20 0.9ó ó1.2

10.40 0.5? 42.6
13.ó0 0.68 17.7
15.20 0.76 51.8
Òa ,'.^ t I â aâ 

^cc.:v I.l< l¿.u
1ó.ôC 0.84 4A.7
20.8C 1-04 59.4
19.20 0.96 ó5.321.70 1.08 q2.ô
8.10 0.40 36.53.q0 c.17 23.0
5.00 0 -25 37.924.ô0 t.24 43.2

26.40 L.32:ó.4
31. a0 1 .56 43.9
3C.40 1.52 45.0
i3.ó0 1.ó8 51.8
20.Ê0 1.04 35.8
l-9. ¿0 0.9ó i3.9
35.20 1.7ó 66.5

Ì'13

¡1G/L n=Q/L A/!

3.86
¿.*¿
1.00
9. JU
0 .50
3. ô9
5.76
5. ôi
I .50
0.f 0
9.50
q.uu

1. 30
7.26
8.21.
6. 71
5. t'9
I Oì

7.73
7 .73
0 .49

0.32 l5-å
c.?a 2c.z0-c8 5.3
0.35 29.t0.04 1.:
0.32 21.ô
!.*t a-.¿
0.48 ¿7.40.12 7 .!
c.07 5. C

0.78 30.9
u.5J ¿t. /
c.15 2q.;
c.11 15.2
c.ó0 20.3

c.7? 2C.?
0.4ð 14.í
0.16 5.1
0.64 ?3.7
0.64 ?5.e
0.04 i..5

0.14
0.07
0.12
0.20
0. c0

0-r9
0.e1
0.e5
0.09
U.IJ
u . ¿¿

c.57
0.19
0.?4
0.ls
0.34

u.¿/
0.09

o.47
0.74
0.49
0 .55
4.55
0.4?
0.42
0 .40
0 .45
0.42
0.55
0.76
I .46
0.99
0 .6r
1. 04
0.66
0.73
0.57

0 .71.
0.44

0.88
0.45
0.09
0.ó8
U. U)
0.4?
0.42
c.57

0.08
0.72
0.61

0.43
0 .48
ñ Eì

0.qó
0 .3r
0.09
c.ó1
0 .66
0.02



ESTUDOS HIDROQUIÌI]COS N,A RE6IAO DE JLNDIA!
ÂNÂLISES CO¡IPLEÎ.ÄS PAG.

o.oa 7-7 0.17 0.o8
0.08 Ll.1 {***+*{ O. t20.17 14- 0 x+*ri*<* 0.16
û. c8 7.5 t{*xx*** 0-ca0.56 13.9 0.53 0.29
0.51 29.7 *a****x 0.420.11 5.3 0.91 0,060.05 2.5 x***xr.x o-of0.08 5.9 xx*xxxr 0.0ó
0-17 1l-7 **xx**x 0.130.5ó 27.7 x*xx*xx 0.380.0 0.0 x**rxxx *x*xxx*0.0f l-9 ***xxx* o.o¿0.04 6.2 {{+x*** O -õ70.56 35.2 ***x*{x o -84
0.89 5¿.ó **+xxxx 1.110.82 59- 7 r.xx**x* 0.6ó
c.93 57-8 *xxxr(xx 1.370.85 5ó.9 xxx*x*x 1-32
0.54 35.8 )**+*{* 0,5ó
0. ó1, 4c.6 **¡ì**+ 0.69
0. Ll ó.3 **x*x** 0.07

ÉG/L HË.Q./L O/O t1G/L r¿q,/L o./o

TJNIVERSIDÅDE DE SÅO PÀULO

TNSTITUTO DE GEOCIENCIÂS

ÂNÀLISE qUIHICA DAS ÂGUÂs SUBTERRÂNEÁ,S

0.01 1-3 3.O00.0 0-0 3.000-0 0.0 6.00
0.0 c-0 3.000.50 7.4 20.c0
0.0 0.0 I8,000.10 4.ó 4.0 00.0 0. 0 1.0 00.0 0.0 5.c0
0.0 0.0 6. 000.0 0 .0 20 .000-0 0.0 0.00.û 0.0 0.600.0 0-0 1.5o0.0 0.0 20.0 0
0.0 0-0 31..500,0 0. c 29.000.0 0.0 31.000-0 0.0 30.00
0.0 0.0 19.000.0 0.0 ¿L.50
0.0 0.0 4.00

¡16./ L ñEq/L 0./o

0 -7û
û.0
0.0
0.0

I4.40
0-0
4.93
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0-0
0-0
0.0
0.û
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0 0.0
0 .0 0.00.0 0. 0
0-0 0.0
l-20 29.5
0.0 0.0
0. 0 0.0
0.0 0.00.0 0.0
0.0 0.00.0 0.0
0-0 0.00.0 0.0
0.0 0.00.0 0,0
0.0 0.00.0 0.0
0.0 0.00-0 0.0
0.0 0.00.0 0 .0
0.0 0.0

ì'iG,/L HEq,/L 0./0

0.0
0.0
0.0
û-0

56.00
0.0
c.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0-0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1911,/1 192- 36 f al ¿/73 ó1.00 1.ûo eI.o
21¿4 ._ 3C2- ì3 1 27t 9,/76 41.q8 0.68 A8.92ac6/! 3ð2-tO4 1 16/\/7A 6i.44 i.O1 ãã:óJ3l4¿'2 3CZ-lAi T 18/ 3/75 ó3.40 t.04 ç2,5r.'555¿ 3cl-1s5 f r2/ a./77 laã.óõ ã:õd ¿ö:ã6-71/2 3C2-2tA f a3/ 9/74 75.20 1.20 70.iì¿c6 132-e4B Í 26/ 3/69 pG r?4.r+4 ã:c¿ ö0:¿217a/! 3C2-?60 1 ?O/ 8/75 FG 5S-32 i.i¿ 9i.5z't'.:-/L 3o?-îsz r ?¿/ a/77 pG sã:õ6 i:3ó óá:í2;:7/3 3A?-?53 f 19/ 2,/79 pG 78-06 1..2a 8ô,5s1r.0 30e-tó3 r 27/ A/80 90.00 i-4s iã:i5ìô!ô 102-1.01 12ì/ 8/AO 3f.00 0.54100.0sreee 302- sr t 27/ B/ao it:00 õ:6i-ðs:i5110: 302- 17 f 27/ A/80 34.00 0.56 9f.83X2- 2 1 t9/ \/77 61.44 l.O4 ¿4.á

¡ lg?- I f 25/ a/76 48,a0 o.8o 47.42 :c¿- 3 f 30/rt/76 7t.a¿ i:¿4 iò:i;. ìq?- I f 29/A2./76 41.48 0.6A 42.24 3zz- 3 T 3L/iz/76 ¡E.o¿, õ.óõ ii.i
ã Ig?- 3 f t4/ 3/77 5ê.5ó 0.96 64.26 3cz- 3 1 re/ .t/77 Ei.ãe é:és Ëó:ã2679-! 302-270 T 37/ t/¡A RG 102.48 r.¿e ç:-i

COLETA



I.ìUÏEPO hì-IfERO NA0Á 00
Âì10sTRÀ Ptftlo

!1\3/! 312- 362324 :a2- 73
2696/r i0?-to4
J2)-44¿ 3C¿-I8a

IJNIVERSIOÂDE OE SÂC PÂULO

INSIITUIO DE 6EOCIENCIÂS

.ÂNÂLISE QUIIIICÄ OAS ÀGUAS SUBIERRÂNEÀS

J25552 iC2-165
¿4ìI/2 a'-l2-zlq

1496 3C2-¿4ALIJ9/I tA?-260
?sen/L ic2-257
27C7/1 aa2-253
51100 i02-ló3
5109e 102-101
51099:a2- 51
511Ct ic 2- 17atz- 2

2 aaz- 3

I+ JJ¿- J
5 3C2- 3

2679-1 3A2-270

DrÀ

COLE

e/ 2/73
27/ 9/ /-6
76/Ll/?a
IA/ 3/-75
l2/ a/77
!3/ 9/ì4
2A/ 3/69

t9/ 2/ì9
27/ 8/A0
27/ A/A0
?7 / A,t A0?t/ e,/aD
t9/ !/77
25/ A/76
30/tL/76
29/!2/ t-6
3\/IU /-6

19/ 4,/77
3t/ 7/7A

lÁ

0R. RRO HÂN6.

HG,/L ¡IG,/L

0.30
0.20
0.có
0.20
0.10

0-¿0
0-ac
0 .20
0-07
0.0I
0. 0¿
0.01.
0. c2
0-20
0-10
0. 20
o -20
0.10
0 .10
0.10
0-10

R6
RG
FG
RG

LUOR NO

IfG/L TIG/L

0.30
0.0
4.00
0.0
0.0
0.0
o. 20
0-30
0,0
0.1ó
0.0
0.0
0. 20
0.0
0.0
0.0
0.0
0 .10
0 .10
û.0

0.0
0.40
0.0
0.0
0.0
2.40
0.40
0.68
û.0
0.44

29 .2r
0.Ia
4.24

18.15
50.90
19 .83
65-50
50.90
10.ì0
29.a0
1.44

NO2

IlG/L

ESTUDOS HIDROqUIÌ1ICOS N.A REGiÄO DE JIJ¡{ÛIÀI

A.IIÂLISES COIIPLETÂS

80.a5 !-6,9964.6t 26.24
105.00 25.3?90.15 25.3r
282.20 ***x**x
t?3-22 23.?t
17ó.4¡ 15.71
104. 07 2? .27
124.0ó 26.50I15.59 51- 1ó
183.38 35.9284.19 20.ea
48.09 35.0 955.66 21.51

!62.24 20.IL207.66 I9.48
2I9. t6 23.98209.64 16.5ó
190. 28 24.70
162. t6 18.57
154-13 ?r.43ló3.11 32.49

c02

IíG,/ L

KR INDICE OE RIZNÀFD NÀCALCUL. CAR¡,TER -----

0.71.
0.59
1.01
0.ôi
1.40
1.05
Ì.67
1. 02
I.¿4
1.1ó

0 .49
0.38
0.43
1.10
0.95
r.34
0.69
0.8ô
0.99
0.91
7.7r

1l-6 FRÀNCÂÌ1,
11.4 FRÂNCAIJ.
10-2 FRA CÁH-
L0.8 FRÂNC,l|l.
6.I íUtTo

L0.5 FR¡.NCAÌ1.
9.2 FRAIìCÂü.10.I FRAIìCÂH.
9.9 FRANCA¡{.

10.1 FRÁNCÂI1.
10 -.0 FR¡ICÄt1-lI.? FR,!,iìCÂÌl,
12.6 FRAfiCÀ¡1-
1?. ] FRÀ}ICAH.
1O. O FRÄNCAH.
10.4 FRAT,,CAH-

coRR0slvÀ
COPROSIVÄ
COFROSIVÀ
CCRiCSIVA

ccRRoSrvÀ
CORPCSIVA
COiPCSIVA
c0Ri0st\'À
COP?CSIVA
COEPOSÌVÂ
CORRCSIVA
ccaRcslva
COi-RCSÌVÀ
c0RFosIvÁ
c0RR0sIvÅ

9.ê FRÅHCAä. CCiRCSIVÄ
1Û.4 FRANCAII. CCRÈOSIVÁ

5.7L
0.at

79. 1t
0.99
0.99
0.ó9
3.ô1
5.41
0 -76
0.94
1..67
2.3¿
l.?6
2-03
1.4i
¿.34
ó .01

19.21

10. ó FRANCÂ|.1. CORFCSTV.A10.I FRANCÁ|1. CoPRCSjVA
1O,5 FRÂNC,ÂI1. CCPROSÌVA9.f FR,l,UCAlt. coRFoslvÀ

0 -25
0 -51
0.45
0.33
4 .29
o .29
0. 29
o.25
0.40
0.39
o.32
o .4¿
0.7ô
0.70
0.4I
0. ó9
0.45
0 ,56

0.50
0.43



UNIVERSIOÀDE DE SÂO PÄULO

rNsrrrur0 DE GEOcrEHcrÅs EsrLtros HroRoQurrrcos ¡rÂ REGrao DE JrJNDrar
A}IÅLISE QUII1ICÂ DÀS AGUÁ,S SUBTERRÄNEÁS - A}II,LISES CO¡IPLETÀS PÁG. ].

*ij¡:: Y5*t *t oðâ FoR ' *t "". 9;Fo3. fi"8¿5 DtnEzÂ ÀLcaL. REsrDUc REsrDuo sÀR 9oIÀ sorlÀ soHÂ rrBp rrBN
Ahos'rRÄ po'ro cõlEr^ / ct1 / cn roraL rorÀL sEco Frxo nËå)i iÈå?i torot (+) (-)

1813/1 302- 3ó
5U¿- /5

J2i412 3A2-!A3
J25552 i02-165
a4tr./2 3o2-?LA

14i-6 3C2-248
2! /-9/l 3A2-26C
2t¿x,/I 1A2-257
2t-C7/3 3A2-?53
5rt 00 3c?-ló3
5Ì096 302-101
510 99 302- 51
5110 t 302- 17342- 2

I 302- 3
2 502- 3

q 302- 3
5 302- 3
ó fûa- 5

2ó79-l 302-27ô

a/ 2/13
27/ 9,/76
16 /\7,/7A
l8/ 3/i5!2/ B/77
r3/ 9/74
2A/ 3/59
20/ a,/75
22/ 6/77
19/ 2/79
z1/ E,/eo
27/ 8,/80
27,/ A/ê0
27/ A,t60
19/ !/72/
25/ 8,/76
30/!I./76
29/I2/76
zl /!2/ì 6
14/ 3/7-7 /
79/ 4/7t
3I/ 7/7A

RG ***x
RG {xxx
RG *x**
RG *irx*

ó.40

6 .40
6.40

R6 xxrÉx

f0xxx*{*xr ********
40xx**xl(*x *****x**
6C**x**r6xx l-04.1.0
60**xxxr(xx ***{**l(J(
60x**x*l(** 394.a0
7Cx*rxxx¡(* *tx*x***
10xxx*xxx* *xxx****
60x**rfxxxx *x*x***ì(
70**x+**xx 12e.30
6()**xx*xxx t2ó.20ó0 ¿80.00 27ó.0 0
40 125.00 134.0020 62.00 62.00.+0 68.00 71.00
70xxx,+xx)i* 266.00
60***x*x*x **x**r€xr I7Û****xxr* ****ì{r.** I
60x*l{ìÐaìax*)i*r****l I40xYi{*x*** *}¡***{x*
7ox*x**xxr€ 290.0060xrxx*xr* 205.00
70xx**x*x* 144.50

i4. 00 50 - 00 92. 00 7I. OO O - 29 0 .87j?.99 11.00 ó2.c0 42.00 o.s8 o.e654.00 5¿.00 1ti.0c or.oo o.ss i.s7
lf.pq -5?.90 101.c0 81.00 0.43 r.2¿16.00 100.00 37é.c0 zer.oo s-rE ¡.eã
11.9q -é9.00 121.00 e1.oo o.4f 1.47ec.00 102.00 192.cc re;-oo o-s2 ã.is
Éq.99 5q.90 tÌa.Jl 85.00 0.41 1.7¿5ó-oo 66.00 tl7.:o ç¿.0¡ o.¿ã i.;!
:?.q9 q1.90 1rc.3J e5.oo 0.56 1.47cj. Z0 74.00 tgj.lO x+*..r** O.ef ã-S¡
1þ.79 ?7.oO ì2i.c0 *xx**xx* 0.s1 1.1115.90 29.00 Bo.oo x**x**i{* o.¿ã õ-ói17.80 26.00 ei.cc x*xxr.r*x 0r.59 0-6óç2.00 52.00 zz4.cg rsr,oo o'.is ã.s70û.c0 40.00 2a7.cx 2t5.00 1.f7 3.6214.00 ó2.00 54c_co ¡¿a.oo o.ie l.is
00 - 0 0 54.00 2a ¿ . a0 I ç7. oo 1.11 3. iOez.oo iz.oo ¿ts-co :+z.oo r.oo ¡.iãô4.00 4a.00 240.CC 186.00 0.92 ¿.6ô80.00 44.00 195.C0 r4I.AO 0.77 ?.4190.00 84.00 152.C0 114.00 0.82 2.ó4

1.10 l. 97

4-06 7.A9
1.71 3.17

1. L5 2.671.44 3.19
1-45 ¿.92

o -54 1. ó5
0 .56 l. 19
0.59 1.25
1. ó 0 4.47
t.5 9 5.3:
¿- 0ó 5-ó0
1.61. 4-9I1.49 4.ó0
1.50 4.rt1-49 3. 95
L. /-9 4.44

-3-09 -0.38

-3.0 7 -0.25
-4.50 -I.10
0.24 0.t0

-3. 94 -0. 21*xxx* -0.5,f
-5.94 -0.37
-I.54 -0.21-0.Ìa -0.05*x*rix -0. f7*x;(x* -0.48
-7 .23 -O.42

-0.84 -C.46
-0.5ó -0.24
-0-4! -0.22.
-0.51 -0.30
-0.a7 -0.32
-0.¿r4 -0.20
-6.50 -0.43
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.ANEXO 3

LTSTAGEM DAS ANÃ,LTSES QUÍMÍCAS DAS ÃGUÄS SUBTEF,RÂNEAS

AI'IÁLISES PARCTAIS



TJNIVERSJDÂDE DE SÂO PÂULO

INSTTTUTO DE GEOCIENCIAS ESTI.ÐOS H¡OROqUIHICOS NÂ RE6I,!.0 DE JINDIÂI

ANÂLfSE QU]ÍICA DAS ÄGUÂS SUBTERRANEAS - .û,NÀLISES PARCIÀIS PÀ6. I

II.JI1¿PO ILÎ1EPO NÁT OIÂ FOR. NA K CA IlG K NA }fG0Ä Do
AHCSTRÂ 

'OT]TO 
COLETÀ HG,/L HEA,/L O/O IIG/L TIEQ/L O/O }IG,/L IIEQ,/L O./O }IG,/L hEq./L O/O NÂ CÀ CÂ

4.84 0.(0 24.9 *rx*jrxx ***¡*x** 0.35
7.1-5 O.64 44.4 x*xx*** rx*i.x** 0.a01.S0 0.12 5.6 i.ìfx*x** **ì!*xr.* 0-0ó
3.f7 0.2A 31.ó xxx***{ x}í**lil{x 0.4ó?-42 O.20 58.f rìlxxx** xx*xì.xx 0-62
ì-40 0.1.2 6.ê x{xx*xx x*x**xx 0.!01.93 0.1.ó 15.5 *)iJ(*x*x x*jÉx*x¡( 0.1ê
J.66 0.12 57-0 **x*j(** È**xr(*x 1..552-9L 0.24 20.0 xxxxx*x **x**xr o.?5
0.50 0.04 ¿.5 ****x*i ***r**r c-020.0 0.0 0.0 *x¡rlxx* *¡a*x*xr **jfrÉr.ìf*
0.0 0.0 0.0 *xxx*x* **'rl¿** *****r*
0.0 0.0 0.c xì(*xxx* xxx*xxr. *r!rr**)r
0.c 0.0 0.0 x+xx**x *x*rr** i******
0-0 0.0 0.Û x*x***x ******* ***i***
0.0 0-0 0.0 *xxr(ix* ,({ ***** *+rfr**l
0j0 0.0 0.0 *x****rå iiiì(**ré *)+¡**{*
0.0 0.0 0.0 ìri{ì(ì{** ¡.*x**** ****rJÉ*
0-0 0.0 0.0 x*j(xnx* xr**r¿** r.j(*i*xìa
0.c 0,0 0.0 *nrÉxix* *****rfi€ *¡É****r(
0.c 0,0 0,0 ixri*x*ìr **i**** *r+****
0.0 0.0 0.0 x*xx**x x*xxloÉ* *xtt¡**
0.0 0,0 0.c xxxxx*x ****xx* rx*{nr()r
0-0 0.0 C-Ò *xì(**xx rij{*if*¡(* *j.**ìix*
0-0 0.0 0.c xx).*xx* **xxrxx ***<**ì(
0.0 0.c 0.c **xx*** ì{***xì(t *iÉ*{x**
0.0 0.0 0.ô **xxx** ***j**j(rf **+****
û-0 0.0 0_0 *+ìaxx*i *xìixr'ìi* **riln{*
0.0 0.0 0,0 xxxxx** *xxxxx)r ***x*ì(*
0 .0 0. 0 0 - 0 *ra*xxrÊ* *Ir(**+ìí *r¡*rx**
0-0 0.0 0,0 **x*xx* *x*i(xxr **x****
0.60 0.05 !c.0 xxxxx*f xxìr**x* 0-Ll0.0 0.0 0,0 x*x*x** *x*j'*** *il***;
2.50 O-2I 15.5 ***xx** **x**** 0.180,Û 0.0 0.c ì()Éx*xrlx ****rat(* x*+****
0-0 0-0 0.c *xx*ì¡*i ri****** ,al*'x**x.
0.0 0-0 0.0 **xx*l(* *x**r*{* rl(l{*ì}Éx

?.3A7/l 3a?- 39 I t9/ 7/76 0.0 0.0 0.0 0.0 c.0 0-0 ¿4.00 t.2o 75.1
2432/t 3a2-\O5 i 7/ 4/J6 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 t6.00 0.60 55.6
26t-6,/I 342-l2C 1 23/ 6,/78 0.0 0.0 0.0 0.0 C.0 0.0 42-00 2.rO 94.4
2A13/I 3a2-731 1 20/ 6/74 0.0 0-0 0.0 C.0 !.0 0,0 12.00 0.60 ó8.4
2oA4/r )42-240 r 26,/ 6/74 RG 0.0 û.0 0-0 0-0 0.0 û.0 6.4¿ 0-32 67.'ì
2747/2 432-252 f L4/ 2/79 RG 0-0 0-0 0.0 0.û 0.0 0.0 24.00 1.20 91.2
255?-L 3a2-?7I I 6/ 6/77 RG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7-60 0.68 a4.7
196!/1 342-267 1 9/10/73 RG 0-0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4-80 0.2¿r q3-0
2081 3C2-2ó8 f 23/ r/75 RG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.e0 0.96 80.0

:a2-251 T 22/ 2/79 0.0 0.0 0-0 0.0 0.0 0.0 35.20 1.76 97-7
62/1-a 3a2- ô6 1 ?7/ 9/7A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-0 0.0 û.0
10i5/1 i;^2-114 f 22/10/6? 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 C.C 0.0 0.0 0.0
ÊR-55ô lr¿-r4t f 19/ 6/71 0.0 0.0 0.0 0.0 c.0 0.0 0-0 0.0 0.0
72/ì6 3?2-144 f 6/ 1/76 0.0 0.0 0-0 0.0 0.0 0-0 0-0 0.0 0.0

êaa/7q 3c2-I4S 1 rq/ 3/74 0-0 0.0 0.0 0.0 0-0 0.0 0.0 û-0 0.0
T:Cz-l 132-151 f xx/xx,/xx 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 c.0 0.0 0.0 0.0lE¡¿-¿ iC¿-1.53 I xx,/*x,/x* 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-0 0.0 0.0

il4û jC2-1ó0 1 *x/x*,/** 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-0 0.0 0.0 0.0
11ê0/I lC2-151 Í 26/ t/65 0-0 0.0 0-0 0.0 t.0 0-0 0-0 0.0 c.0
tÌ59/I ia2-t54 1 3L/ 8/64 0.0 0.0 0.0 û.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Itô 3C2-1.69 1 LA/ I/62 0.0 0.0 0.0 0.0 c.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ié559 _i::-1óç 1 23/ 3/AO 0-0 0-0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-0 0.0 0.0lóóó2:32-17I f 23/ 3/40 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16551- ra¿-1.72 1 ?A,/ 3/A0 0-0 0.0 0.0 0.0 C.0 0.0 û.0 0.0 0-0
1ó¿e2 ¡02-175 1 24/ 3,/AO 0.0 0-0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 c,0 0.0
16ó.Á0 ta2-I74 1 2A/ yAî 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-0 0.0 0.0
166/-9 i3Z-!75 T ¿8l 3/6C 0.0 0.0 0-0 0.0 0.0 0-0 0,0 0-0 0.0
16580 iC¿-17ó f 28/ 3/AO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
!66è! 3Ç2-L77 1 2A/ 3/A0 0.0 0.0 0.0 0-0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J1C52l 3C2-179 f A/ !/63 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J10522 la2-18o f 7/ 4/63 0.0 0.0 0-0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4ô5,/55 102-1ôA 1 t2/ 4/35 0.0 0_0 0.0 0.0 0.0 0.0 a.90 0.44 90.0
11i5./]. ia¿-I9C Í 4/ 5/64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0-0 0.0
34JL/l 342-?Iø 1 \8/ t/7A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.û 0.0 ¿¿.40 !.r2 a4.5uF3 :C2-215 r 6/ t/i6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,û 0.0 0_0 0,0

302- 25 T xx/x*/xx û.0 t.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o
302- 26 1 ifx,/**/ñ* 0.0 0.0 0.0 0.0 c.0 0.0 0.0 0-0 0.0



UNIVERSIDÄIE DE SÂO PÂULO

lNsrrlurO 0E cEocrENclÀS EsruDos HroRoeurÌrrcos NA RE6rÀo oE JUNDrÄr
ÀNÂLISE QUII1ICÀ OÂS ÂGUÀS SUBTEPRÂNEÂS - ÀNÂLISES PARCIAIS PAG. I

ñLrìrERo NUllÉRO N.ÂT DIÀ FOp. HCOf co3 so4 cL sc4 cL
Âl1osrRÀ FoNTo COLETÂ tlG,/L hEq/L O./O t1Ë/L t1E9/L O/O I'IG/L tlEQ,/L 0./O t1G/L HEQ,/L O./O 

-;i- 
;;;

0.0 0.0 0.0 o.o 0.0 *xr***r xxx*xxì
0.0 0.0 0.c 0.0 0.0 ¡l(r+*** *x*xx**0.0 0-0 2.00 o-oó 4.¿ x*x***x 0.040.0 0.0 0.0 0.0 O.û x***xxx xx*xr.*x0.0 0.0 0.0 O-O 0.0 **ixxx *rirxxxx
9.9 0.0 ¿t.00 0.If 4.7 l!*çrìi,.* O.C50.0 0.0 4.00 0.I1 12.4 *++*rx{ o.I40-0 0-0 0.0 0.0 0.0 '--r*** **n****
0 . 0 0.0 c .0 0.0 0 .0 r*¡;l;¡** r*¡¡**r{q.g 0.0 4.00 0.11 6.7 x*:x*xx O.o70.0 0-0 1.03 O.03 5.5 xìixxxx* O:ó1c.0 0-0 2-c0 o-có 8.ó **rixri** 0.090.0 0.0 t0-00 o-28 14.7 xìx*i(** 0.t7
s.g 0.0 17-c0 0.46 17.9 +{*{{{* 0.220-0 0.0 5.0C 0.I,+ 1ç.0 ,r¡¡*x* 0.2¿r0.0 0.0 0.0 0.0 C.0 rl¡*++x* **)É*r(x*0.0 0.0 0.0 0.0 c.o }+++*Yx +*+{*}x
0.0 0.0 !.42 C.C4ÌOO,O ***rÉx)€r. x*****x0.0 0.0 35-50 1.OO 5f,2 xx{xrxx I-14
9.9 0.0 l.s0 0.04 q.1 ì.+¿+-e* 0.040.0 0.0 !.;7 0.0510.1.J ***{*** i*j{<x**
9,9 0.0 2ó.00 3.;-1 29.q r'*++r*x 0.450.0 C.0 tó,00 0.ir5 A9,5.¡+**J.r¡ O.q2
s.s 0-0 ?j.oc 0.7ó 38.8 *r+ì.*x* 0.630.0 0.0 zó.00 0.73 24.c *J+xxxx* o-3¿
9.9 0.0 20.00 0.56 26.5 *x*xx** 0.3ó0.û 0.0 t5.00 o.4z z?-7 *+*xxxx o.a,
9.9 0,0 19.00 0.94 21.6 *xrxxxli o.2s0.0 0.0 20.00 0.56 zó.f xxr*xxx 0.jtq.9 0.0 8.50 0.24 16.7 **xxxxx O.AO0.0 0.0 5.00 o.t4 7.7 r(*xx**!( 0.080.00 7-6 2.10 0.e6 92." 0.08 ***x*ìi*0.0 0.0 3.00 9-96 19.9 x;rxxrexi o.?4q.s 9-s 4.00 0.lI 9-2 *++ä*¡* 0.100.0 0.0 t,¿0 0.03 2.7 *{+*J+** o.0l
S.9 g.q 4.80 0.14 9.8 +**¡*rr 0.110.0 0.0 2.40 0.0a 7.3 *rlrxj.*x o.oa

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.û
0.û
0.0

0.0
0.0
0.û
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0-0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0 .24
0-0
0.0
0.0
0.0
û.0

0.0 0.0 0-0 0.0 o.o 0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.076.08 t.2A 95-8 o.o 0-0 c.o0.0 0.0 0-0 û.0 0-c 0.0RG 0.0 0.0 0-0 0.0 0.0 0.0
RG 139.08 2.2A 95.3 0.0 o.o c.oRG 49.80 0,80 87-ó 0.0 o.o o.oRG 0.C .0.0 û.0 o.o o.o c.0RG 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 o-o95.20 :..56 93.i 0.0 0.0 0.0q6.80 0.êc 9ó.5 0.c 0,0 o.oi6.óc 0,ó0 91.4 0.0 0,0 o.c100.00 1.64 85-3 0.0 0.0 0.0

15q.20 2.20 82-l 0.0 0.0 0.036-60 0.ó0 êt-c 0.0 0.0 0.0
1C2.48 1.ó8 97.7 I.20 o.04 2.3
L07 .36 !. /-6 97 -e !.20 O.a4 Z.z0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 c.05J.6A 0.8A 45.8 0.0 0-o 0.0
61. 00 1.0Ð 95. 9 0.0 0 - o 0. o0.0 0.0 0.0 0.0 0-o o.o

104.90 1.72 70-1 0.0 0.c o.oó5.9û l.-C8 70-5 0.0 0.0 0.073-20 t.20 ó1.? 0.0 0-o o.o141-50 2.12 76.0 0.c 0.0 o.o95,20 t.55 7l-5 0.0 0.0 0.087.60 1..44 77.1 0.C c,0 0.0t17.10 1.92 76-2 0.0 0.0 o,o97.60 1.60 73-9 0.0 0.0 0,073.20 t-20 83.3 0.0 o.û 0.0I02.s0 l.6s 92.3 0.0 o.o 0.00.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.02ì.ç6 0.3ó 81.0 0-0 0-0 o.o68.30 1-t2 90.A 0.0 o.o 0-o75-60 7.24 97.1 0.C o,û 0.075.ó0 ì..24 90.2 0.C 0.0 0.0ó1.0c t.c0 9¿-7 0.0 0.0 0.0

19/ !-,/76
7/ 4/76

23/ 6/7A
?0/ 6/74
2A/ 6/74
14/ ?/79
6/ 6/77
9/7C./73

?a/ !/75
27/ 9176
¿2/ !0 / 62
19/ A/71
6,/ t,/16

14/ 3/74

26/ r/65
3t/ 6,/64
16/ I/6?
23,'t 3,/EO
23/ 3/AO
2A/ 3/40
2ã/ ya1
2A/ 3/AO

?3/ 3/AO
24/ 4,/A0
8/ t,t63r/ 4/63

72/ 4 /55
4,/ Ê/64

!6/ V7A
6/ r/76

?307/1 3a?- 39
¿432/r 3A2-rO5
¿6J6/I 3a2-r20
2005,/1 3C2-155
2AA4/! 5A2-240

e552-1 302-¿7L
\961/! 3A2-2612oal 302-268

3C2-?5362/74 302- AA
10i5,/l i02-t Is
E?-558 30U -143
12/75 30?-144

aio,/7q 3c2-t45
Ì¡02- 1 302-15:
ÌE0 2-2 302-153

li40 342-1ó0
1180,/t i02-lói
I159,/1 302-164

IC8 t02-169
!.ó659 102-1ó 9
Ló6ó2 3C2-171
Ìó661 :C2-172
1ó632 102-ì73
tóó60 3c2-I74
766'79 302-775
16680 332-t7ó
16661 302-L77

J10521 3C2-179
J 1c522 302-1e0
4ât,/55 302-IeA
1115,/1 302-190
ã471/t 10¿-27Aup3 302-2t5

igz- 25
f02- 26
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NUIIERO T{IJTËFO NAT DIA FOR. FERRO IIANG. FLUOP NOf NOz S. D. COz KR T¡.DICE DE RIZ{ÂRO NÁ NÀDÀ DÛ CÀLCUL. CÂRÀTER -__-. -----
ÀTGSIRÀ POIJTO COLETA TIG/L HG/L I,G/L IIG/L I1G/L ¡1G/L ¡lG/L HG cÂ+ñG

2307 /! 302- 39
2442,/1 302-IA5
26 i-6/r 302-120
2 00i/L 502-L35
2044/t 3õ2-240
2ìC7/2 3A¿-?5?
2552-r 3C2-27r
196!/r 302-267
ZAAL 3C?-248

302-253
62/1A 1A?- aã
10i5,/1 t02-113
BR-35,3 502-r43
72/76 3AZ-t44

A3o/it+ 312-!ç5'rE02-1 302-151
lE 02-2 fc¿-1,55

5¡40 3CZ-t60
11S0/1 3û2-1ó5
1159/L 3C2-164

106 3c2-L69
1ó659 f02-169
166ó2 302-t71
1ó661 302-172
tó682 102-173
16660 39z-ri4
766 ¡'9 142-!'75
16é00 302-176
t6ó81 3C2-1.77

J1C52r lC2-t79
iI0522 302-ta0
143/55 302-!ê6
11i5l1 302-190
847r./r 302-?!A
uPt 402-215

30?- ?6

I
I
T
T
T
T
T
T
f
TI
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
I
T
T
T
I
T
T
T
T
T
T
T
T

19/ 7/76
7/ 4/76

2Z/ 6/ìA
20/ 6/74
2A/ 6/74
!4/ 2/79
6/ 6/t7
9/70/71

2i/ r/75
?2/ 2/79
27/ 9/74
22/!0/6?
19/ a/-7!
6/ L/76

L4/ 3,/74

26/ 1/653t/ a/64
ral r/6?
¿5/ a/ao
?3/ 3/Ê0
2A/ 3/40
28/ 3/A0
2A/ 3/AO
?a/ 3/BO
26/ 1/80
2A/ 3/80a/ l/64
\/ 4/63

t2/ 4/55
4/ 5/64ta/ v1a
6/ t/76

0.10 0.0
0.20 0.0
0.08 0.0
0.0 0 .0

RG 0.30 0-û
RG 0.0a 0.0
RG 0.20 0.0
RG 0 .20 0.0
RG 0.50 0-0

0-08 0.0
0.0 0-0
0 -10 0-0
0.0 0.0
0.0 0. 0
0.Ic 0.00.50 0.0
0.40 0-0
0.0 0-0
0.20 0,0
0-0 0.0x*x*x 0. 0
0.11 0.0
0. t7 0.0
0.19 0-0
0-17 0.00.20 0-0
2.40 0.0
0.76 0.0
0.78 0. 00.2û 0-0
0-30 0.0
0.0 0 .0
0.0 0-0
0.20 0.0
0.20 0 .0
0.0 0.0
0.0 0 .0

c.0
0.0
0 .10
0.0
0.0
t. c0
0.0
0.0
0.0
0.40
0.0
0-0
0.0
0.0
0.0
0.0
0-0
0-0
0.0
0.0
c.0
0-0
0-0
0.0
û.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.t0
0.0
0,0
0.0

0-e8i..ff
0.0
0-0
0.0
0.û
0.0
0.0
t .f0
0.0
7 -97
r.77
7.52
2.20
0.0
0.0
0-0

r9,97
0.0
0-0

1.1. 00
¿2.50
I1.00
2?.10
0.0
0.0
9.70
8.52
3-00
0.10
0.0
9.30
0-0
7.00
7.00

0-0
0.0
0.0
0.0
0-0
0,0
0-0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0-0
0.0
0.0
0-0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0-0
0.0
0.0
0.0
0.23
0.0
0.0
0.0
0.0
0.20
0-0
0.0
0-0

r24.64 51.16******x x**r****
xxxx*l(x l€**xxxì(
169-5ó q4.09
72-5't 24.52****x{* )+lêt*t€ r()€

**lt**** ****L*l(
136.ó8 3A.00rxx*x** 4 -35*ì{**x** 14. f9*xr{r*x* 25 - 18*xr(*l€*r( 15.45******* 3.67rLr{r**x 0.82

*r.***x* 2.7o
*****ìr* *****LJ{
*****ì(t 26.97*¡€*x*** 48.5S******* **x****
**r**x* 4-19
****jr** t3,Iar*****r 1S,45
***ì *** 44. A6xxxx*** 34.00

L7.56**ì(**** L4.61
****¡{** 15.51lr****** ta-43****x** 40.91

11.94 **x*rxx
**ri**ìÉ* 3.49
r07.00 34.32*****¡É* 9.54****x*r( 23 -97rt****{* 24.35

.0
-0
.51
.0
-0
.64
.af
.0
-0
.6¿
.0
.0
.0
.0

0.0
0-0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.û
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.12
0.0
0-0
0.0



I{UIÍERO NT'HERO NÄI TiA FOR.
DA DO OA

AI1CSTRA PONTO COLETA

?3C7/t 302- 39 T
2432/t 3C2-105 T
¿676/L 3C2-120 T
tc93,/I 302-135 T
2c04/I 302-2+0 T
?ì07/2 t02-252 T
?55?-t 3C2-?7I T
L95r/1 302-2ó7 T
a08l 102-263 T

lc2-25f T
6?/7A t02- .36 T
10i5/I i02-LlE T
EF-15ô 332-I4l T
ì?/76 3C2-144 f

-^30/74 302-145 T
rE02-1 3c2-15i T
1ia2-? 5C2-1.55 T

331+0 302-159 T
Li80/1 1c2-163 T
1159/1 3C2-164 T

Ì0ô ic2-159 T
ióó59 3C2-1.69 T
ró652 302-171 T
:óóó1 lc2-1;2 T
ió682 tl2-17i T
16ó60 3C2-174 T
r.6ó79 302-175 T
r66ôC 3C2-17ó T
róó.i1 :c 2-177 T

JlC5aI 3C2-179 T
JLc5ae 3c¿-180 T
1e3/55 3C2-183 T
1]35lr 3aa-1.9C T
s+71,/L 302-21S T
uF3 3C2-21.5 T

icz- 15 T
302- ?5 f

TJNIVERSIDÂDE DE SAO PAULO

INSTITUTO DE GETCIENCIAS ESTTJDOS HIDROQUIHTCÛS NÂ REGIÂO DE JTNDIAI

ANÂLISE QUINICA DAS ÀGUAS SLETERRANEAS - ANÂLISES PARCIAIS PAG.

L9/ 7/76
7/ 4/76

?3/ 6/76
20/ 6/74
26/ 6/74
\4/ 2/79
6/ 6,/77
9/tc/73

23/ t/75
22/ 2/79

2?/to/6?
!9/ 8/ t-L
6/ t/76

14,/ 3,/74
xx/*x/xx
xx./ x)1/x1
xx / xx,/ x*
?6/ 1/65
3l/ 8/64
la/ l/6?
23/ 3/8C
¿5/ 5/ C¿
1A / 1ta^
28/ 3/ôC
Ló/ 5/ ô¿
28/ 3/EO
28/ 3/80
.o/ )/ Þ¿
8/ t/63
t/ 4/63

t2/ 4/55
4/ 5/64

t8/ t/78
6/ L/7o

xx/xx/xx
xx/xx/x*

PNL.

xx** 6.50***ìçL*** i(*txx***
**.iú* 6.ó0x***Ja*l¿* l(¡r.¡(lÉ*lixL
*;{** 6.60xxxLx*}* 119.30
*xÈ* ó.ócxr**xtax;+ ***J{****

RG rrlr ó.50*r*xx*xJ( *x*ì(**l(*
PG xlrx ó.73**r***x* ?2L.40
RG ***ir ó.50*****x*x 7?.¿O
PG x*+* 6.10x*xxxxx* l(lr*l(i(***
RG xxlf 6.ó0x*xx*x** **x***r{*

*rf * rr. ó0r(x*xx*l{x 1.57.90
xx *\ 7 . 25x1i+**l{rìÉ xxliìt}Í**l(
*r7r 6.50t*x*x*Xx* l(*xl(l(x**
*rl* ô. 80**t*Xi*l(X t(ltìil+l(**J{
***x 7.20*ì.yxrÉ*LL *xr*l(x**
**:* 7. ¿o**r*l{xxr€ ********
**ì* a. 30x***xx*I **li****r(
*T** 7. 8C**;i***** x*ì(lÉj(l(i{x
*ri* 7. 25*ì(*x**x* rx**lÉ***
xìar* 6. 50x*{rx*x* x*lÉ)É.t(.}+**
xx*x 5. 3,C*r*xxl{xl( *lr*x*li*ìa
t(*i* 7. 50*rI*)i{Jil( )*tt¡(L*rarì(
*xïiÍ 7. 60ì*r*ìÉ*J(l(* *r('il(xxx*
**}* ó .90i{**ia*t(xì( *x*l{x***
*xii* ó .60x*xxx*l()+ *xt¿¡f r(x**
X*+i( ó.70x*xx*xxx ****l(***
**** ó.60x*x.ìix*lix *{*liì(*l{*
r*rr ó.90x***xxxx ìtl(l{*l(*l{*
I*** 7. 00ra***xxxìa Ja;(xx*xxl(
**-r 7.CC*****x*x *ìÉ******
xx)* ó. 80x***xxr(x t(t{¡(Ixì+xJ(
*Ì** 6.60}x**xx*X *)*****l(*
**ìT ó.80)ix**i{*xx lÉrl{l{t(rxìt
**+a 7.00{**{rlr*I **l(ì+xxl(ló
x*+* ó.50 156.10 ****l(***
,xr* 7 .I0x**lÉli*X)( xxll(x)€**
**rx ó. 70xrr*l(x** l(*J(**lÉraL
***x ó,óo****J+li*ì( *l(*l(****

PHL C.E.C. C.E.L.
r1r{Hos t'lHHos
/ct1 /cn

DUREZÄ ÀLCAL. RESIDUO RESIOUO

TOTAL TOTAL SECO FIXO

80.00 ó4.00
7?.OO ó0.00

112.00 64.00
44.0C 114.00
2ó.00 60.00
66.0C 114.00
52.00 40.00
¿8.00 40.00
ó0.00 80.00
90.00 78.00
?4.30 40.00
40.00 30.00
66.00 68.00
80.00 r10.00
2?.00 t0.00
30.50 86 .00
4I.00 90.00
59.50 rl{x*xJ{
94.00 44.00
44.00 50.00
JI.q> ******
90.00 86.00
98.00 54.00

l5c. c0 60.00
240.00 116.0c
220.00 78.00

90 .00 72.00
108.00 96.00
94.00 80. c0
9q.00 60.00

120.00 84.00
22.00 xìi)i*.¡(x
2?.C0 18.00
ó6.00 56.00
44.00 62.OO
52.00 62.00
45.00 50.00

136.00 101.00 0.0
12ó.00 91.0C 0.0
1ó1.00 117.00 0.0
l.ó7.00 133.00 0.0
98.00 79.0C 0.0

216.00 171..00 0.0
69.00 45.C0 0.0
94.00 71.03 0.0

2C5.00 15¿.0C 0.0
164.00 117.00 0.0
113.20 ô4.40 *xrx)€
I08.00 51.00 rÉxxxx
171.00 107.00 xr(;irx
220.00 148.00 x*x*x
75.00 ó0. c0 xxrÉxx

175. 00 l(r{lil(i{*** l+****
198.00 *i4ìr****x **x**
145.60 85.6 0 

'qr*x*1ló.00 94.0c xxxx*
64.00 49.û0 ****x

214.4O 172.ô3 *xx{x
215.00 210.00 *)Éx).*
175. 00 l5C. C C xJ{*xx
295.0C e65.0C xx*x*
360.00 515.0C x{*xx
345.00 3,30.00 x;.xxli
Ló0.00 135.00 **J(x*
195.00 175.0C x*r(x+
l-75.00 I45.00 ì(xx*x
117.00 910.00 *x;É*x
133.00 114.00 rìÉ**x
103.00 ê7.05 0.0
68.00 51.C0 xx*x*

1.23.00 97.00 0.0
140 . n0 72.0 0 r{rixr{x
135.00 92.00 ***xx
1ó3.00 97.00 *xxx*

SÀR SOT1A SOilA
CAT. A}1IO.

HEA,/L }1EQ/L

1- 60
1.44
a.<¿
0.88
0 .52
1.5Ì
1.04
0 .5ó
1.20
r .80
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0 .49
0.0
1.32
0.0
0.0
0-0

SOI.1À ]TBP ITBN(+) (-)
TOTA L

0.0
0.0
1.34
0.0
0.0
2 .39
0 .91
0.0
0.0
1.67
0.63
0. óó
ì o2
2.ó8
0.74
1.72
1.60
0.04

1.04
0. c5
?.45
I .53
I CÁ

3. 05

I.6ó
?.46
t 1L

L.44
1 .82
0 .06
0.44
1.23
t.?7
t-37
1.08

I.60 ****ì( 0.0
I .44 *{**ì{ 0. 0
3.56 r.00 0.04
0 .68 x**xlr *x*l(i(
0 .52 x*{l{x Jrì{x;(*
3.71 t-00 0-05
1. ç5 I.00 0.14
0 .56 **xìi* rltl{**
1.20 ***** *****
3.47 1.00 0.07
0.63 1.00 0.04
0. ó6 r.00 0.08
1.92 1.00 0.17
2.63 1..00 0.21
0.74 1.00 0.22
1.7? *ìix.** 0.0
I . ô0 *rì(** 0.0
0.c4 1.00 xxxx*
1.8A r.00 0.83
1.04 1.00 0.04
0.c5 I.00 **xxx
2.q5 r.00 0.39
1.55 1.00 0.36
1..96 1.00 0.49
3.05 1.00 0 .29
2.t2 1.00 0.29
1.ôó r.00 0.29
2.46 1.00 0.28
2.t6 I.0C 0.32
L.44 1.00 0.18
1.82 1.00 0.08
û.56 1. C0 8.95
0.4¿+ 1.00 0.24
?-56 r.00 0.09
t.¿7 1.00 0.03
1.37 1.00 0-10
1.08 t.00 0.07
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